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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σγουγγαρίστρα.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.

Αραιωτικό
Νερό.

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Παρκετέζα ή Scrubber / προσθέστε περ. 50 - 250 ml σε 10l νερό.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10731 2,5 l 6 144

Τιμή pH 9,6

GISCODE GU70

Συστατικά 5 - 15% σαπούνι

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Καθαριστικό διατήρησης για τον εξωτερικό χώρο. Το LOBACARE καθαρίζει 
γρήγορα και σε βάθος με φυτική βάση. Απομακρύνει ακόμη και δύσκολες 
ακαθαρσίες προστατεύοντας και επίσης είναι βιοδιασπώμενο.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό διατήρησης και τον εντατικό 
καθαρισμό

• Υψηλής απόδοσης
• Ενδείκνυται για λαδωμένο και βερνικωμένο ξύλο καθώς και WPC

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για τον καθαρισμό WPC, λαδωμένου και βερνικωμένου ξύλου.

 νέος Από τη φύση – για τη φύση! Ισχυρό καθαριστικό με φυτική βάση για τον 
εξωτερικό χώρο σας

DeckCleaner
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η 
υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία 
ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρήση:
Για τον τακτικό καθαρισμό και πριν την εφαρμογή του LOBACARE DeckRefresh και WPC Refresh. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης αναμείξτε 
περίπου 50 - 250 ml DeckCleaner με 10l νερό. Εφαρμόστε διάλυμα καθαρισμού στην επιφάνεια και μετά από μικρό χρόνο δράσης σκουπίστε 
με την LOBATOOL Παρκετέζα Wischmopp. Σε ραβδωτές επικαλύψεις βεραντών ή εντονότερες ακαθαρσίες επεξεργαστείτε την επιφάνεια με 
μια βούρτσα ξυσίματος. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού. Στη συνέχεια ξεπλύνετε τα υπολείμματα καθαρισμού με καθαρό 
νερό. Σε υψηλή συγκέντρωση εφαρμογής μπορεί να προκληθεί διαρροή των λαδωμένων επιφανειών. Για την αποκατάσταση του εμποτισμού 
μετά το στέγνωμα μπορεί να εφαρμοστεί τη νύχτα LOBACARE WPC Refresh (ελαφριά δράση εμποτισμού) ή LOBASOL DeckOil (έντονη δράση 
εμποτισμού).

DeckCleaner


