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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
• Dobrze wstrząsnąć materiał.

Rozcieńczalnik
Woda.

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Mop do ścierania LOBATOOL lub Scrubber / ok. 50 - 250 ml na 10 l wody.

Dane produktów

Nr artykułu
10731 2,5 l 6 144

Wartość pH 9,6

GISCODE GU70

Składniki 5 - 15% mydło

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. 
Chronić przed mrozem.

Preparat czyszczący do zastosowania na zewnątrz. LOBACARE 
DeckCleaner czyści szybko i gruntownie na bazie roślinnej. 
Usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia, chroniąc, jest także 
biodegradowalny.

• Stosuje się do czyszczenia utrzymującego i intensywnego
• Bardzo wydajny
• Przeznaczony do drewna olejowanego i lakierowanego, a także 

WPC

Obszar zastosowań:
Przeznaczony do czyszczenia WPC, drewna olejowanego i 
lakierowanego.

 Nowość Z natury – dla natury! Dobre czyszczenie w oparciu o bazę 
roślinną dla obszaru na zewnątrz

DeckCleaner
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, 
wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej 
nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

Instrukcje przetwarzania

Zastosowanie:
Do regularnego czyszczenia i przed aplikacją LOBACARE DeckRefresh i WPC Refresh. W zależności od stopnia zabrudzenia 
rozrobić ok. 50 - 250 ml DeckCleaner z 10 l wody. Nanieść roztwór czyszczący na powierzchnię wierzchnią i po krótkim 
czasie oddziaływania zebrać mopem do ścierania LOBATOOL. W przypadku rowkowanych podłóg tarasowych lub silnego 
zabrudzenia powierzchnię wyczyścić szczotką do szorowania. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Następnie 
zmyć pozostałości po czyszczeniu czystą wodą. Przy dużej koncentracji zastosowań może dochodzić do wymywania 
olejowanych powierzchni. Aby przywrócić impregnację, można nanieść po wyschnięciu na noc LOBACARE WPC Refresh 
(lekkie działanie impregnujące) lub LOBASOL DeckOil (silne działanie impregnujące).

DeckCleaner


