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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Vann.

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA mopp eller skrubber / bland ca. 50 - 250 ml i 10 l vann.

• Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
• Rist materialet godt.

Tekniske data

Art.nr.
10731 2,5 l 6 144

pH-verdi 9,6

GISCODE GU70

Innholdsdeklarasjon 5 - 15% såpe

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

Vedlikeholdsrengjøringsmiddel for bruk utendørs. LOBA DeckCleaner 
rengjør raskt og grundig - og plantebasert. Det fjerner selv vanskelig 
smuss på en skånsom måte, og er biologisk nedbrytbart.

• Kan brukes til vedlikeholdsrengjøring og intensiv rengjøring
• Svært drøy
• Egnet for oljebehandlet og lakkert tre slik som WPC

Bruksområde:
Egnet for rengjøring av WPC, oljebehandlet og lakkert tre.

Fra naturen – for naturen! Kraftfull, plantebasert rengjøring for 
ditt uteområde

DeckCleaner
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere 
relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke 
opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Bruk:
For regelmessig rengjøring og før påføring av LOBA DeckRefresh og WPC Refresh. Avhengig av tilsmussingsgraden 
må du blande ca. 50 - 250 ml DeckCleaner i 10 l vann. Påfør rengjøringsoppløsningen på overflaten og fjern den med 
LOBATOOL-rørmoppen etter en kort virketid. Ved riflet terrassegulv eller kraftig tilsmussing må overflaten behandles 
med en skrubb. Gjenta rengjøringsprosedyren ved behov. Spyl til slutt av rengjøringsrestene med rent vann. Ved høy 
brukskonsentrasjon kan det tære på de oljebehandlede overflatene. For å gjenopprette impregneringen kan det påføres 
LOBA WPC Refresh (lett impregneringseffekt) eller LOBA DeckOil (sterk impregneringseffekt) etter tørking over natten.

DeckCleaner


