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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Los vuil en stof vooraf met de stofzuiger, bezem of mop verwijderen.
• Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 

gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
• Materiaal goed schudden.

Verdunner
Water.

Gereedschap/Materiaalverbruik
LOBATOOL wismop of scrubber / ca. 50 - 250 ml met 10 l water mengen.

Productgegevens

Artikelnr.
10731 2,5 l 6 144

pH-waarde 9,6

GISCODE GU70

Inhoudstoffen 5 - 15% zeep

Opslag en transport 36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen.

Onderhoudsreiniger voor buiten. LOBACARE DeckCleaner reinigt 
snel en grondig op plantaardige basis. Het product verwijdert 
zelfs hardnekkige vervuilingen op een milde wijze en is biologisch 
afbreekbaar.

• Geschikt voor de onderhoudsreiniging en intensieve reiniging
• Zeer economisch
• Geschikt voor geolied en gewaxt hout alsook WPC

Toepassingsgebied:
Geschikt voor de reiniging van WPC, geolied en gelakt hout.

 NIEUW Uit de natuur – voor de natuur! Krachtige reiniging op 
plantaardige basis voor buiten

DeckCleaner
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de 
eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing:
Voor de regelmatige reiniging en voor het aanbrengen van LOBACARE DeckRefresh en WPC Refresh. Afhankelijk van de 
vervuilingsgraad ca. 50 - 250 ml DeckCleaner met 10 l water mengen. Reinigingsoplossing op het oppervlak aanbrengen 
en na een korte inwerktijd met de LOBATOOL wismop afnemen. Bij geribbelde terrasdeks of ernstigere vervuilingen van 
het oppervlak met een schrobber bewerken. Indien gewenst reiniging herhalen. Daarna reinigingsrestanten met schoon 
water afspoelen. Bij een hoge concentratie kunnen de geoliede oppervlakken worden uitgeloogd. Om de impregnering te 
herstellen, kan na een droging van één nacht LOBACARE WPC Refresh (lichte impregnerende werking) of LOBASOL DeckOil 
(sterke impregnerende werking) worden aangebracht.

DeckCleaner


