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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

• Pred uporabo mora biti površina suha. Ne nanašajte na vroče ali močni sončni svetlobi izpostavljene površine, saj se 
lahko naneseni premaz posuši prehitro. Ne nanašajte, če je v 3 urah po nanosu pričakovati dež.

• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 
za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo
Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Pršilnik LOBATOOL, brisalnik, blazinica za robove TrimPad ali krpa/od 10 do 30 ml/m² (od 30 do 100 m²/l).

Podatki o izdelku

Št. artikla
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Sestavine alifatski ogljikovodiki, modificirana rastlinska olja, Voda, suha snov brez kobalta

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.

Negovalno olje na osnovi topila. Sunek svežine za vaše pode WPC: 
Negujte zbledele obremenjene površine in jim dajte nov svileno mat 
sijaj.

• Optično izboljšanje WPC in oljenih lesenih površin
• Povrne svileno mat videz
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Primerno za WPC in oljene lesene površine

Področje uporabe:
Primerno za nego WPC in oljenega lesa.

 NOVO Je vaša terasa videti stara? Imamo rešitev: WPC Refresh, nega, 
ki osvežuje!

WPC Refresh 
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna 
zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne 
izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so 
v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore 
dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela 
ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz 
območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Čas sušenja
• Previdno pohodno po od 4 do 6 urah.
• Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

Uporaba:
Površino očistite tako, da na njej ne bo prahu (pometite, posesajte). Tla s sprijeto umazanijo morate očistiti z mokrim 
brisanjem s sredstvom LOBACARE DeckCleaner. Po temeljitem sušenju enakomerno na tanko nanesite sredstvo LOBACARE 
WPC Refresh. Po kratkem učinkovanju izenačite nanos, tako da ni več ostankov, s krpo, ki ne pušča vlaken, brisalnikom tal 
LOBATOOL ali blazinico za robove LOBATOOL TrimPad.

 Večje površine
lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo LOBACARE WPC Refresh nanesite s pršenjem in strojno izenačite (enoploščni 
stroj in bela blazinica LOBASAND SuperPad).

Prepojene krpe, blazinice in druga delovna sredstva hranite v zaprtih posodah, olje, pomešano s prahom zaradi brušenja 
ali prepojeno v krpah itd., pa navlažite, hranite v zaprtem vedru ali zavrzite na ognjevarno mesto – v nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost samovžiga.

Pomembne opombe

WPC Refresh 


