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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Îndepărtaţi în prealabil murdăria desprinsă şi praful cu aspiratorul, mătura sau mopul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
• Agitaţi bine materialul.

Diluant
Apă.

Aparat aplicator/consum de material
Mop sau perie LOBATOOL / aprox. 50 - 250 ml la 10l de apă.

Date despre produs

Nr. articol
10731 2,5 l 6 144

Valoare pH 9,6

GISCODE GU70

Ingrediente 5 - 15% săpun

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi 
transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

Agent de curățare de întreținere pentru exterior. LOBACARE 
DeckCleaner curăță rapid şi temeinic, pe bază de plante. Acesta 
înlătură chiar şi impuritățile persistente, cu menajarea suprafeței, şi 
este biodegradabil.

• Utilizabil pentru curățarea de întreținere şi curățarea intensivă
• Foarte rentabil
• Adecvat pentru lemn tratat cu ulei şi lăcuit, precum şi WPC

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru curățarea WPC, a lemnului tratat cu ulei şi lăcuit.

 NOU Din natură – pentru natură! Curățare puternică pe bază de 
plante pentru exteriorul dumneavoastră

DeckCleaner
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C şi o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai 
scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de 
întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Utilizare:
Pentru curățarea regulată şi înainte de aplicarea de LOBACARE DeckRefresh şi WPC Refresh. În funcție de gradul de 
murdărie, amestecați aprox. 50 - 250 ml DeckCleaner cu 10l de apă. Aplicați soluția de curățare pe suprafață şi ştergeți cu 
mopul LOBATOOL după un timp scurt de acționare. În cazul podelelor de terasă cu striații sau murdărie puternică, prelucrați 
suprafața cu o perie abrazivă. Dacă este necesar, repetați procesul de curățare. Apoi spălați resturile de agent de curățare 
cu apă curată. În cazul folosirii unei concentrații mari este posibilă dizolvarea suprafețelor tratate cu ulei. Pentru refacerea 
impregnării, peste noapte poate fi aplicat LOBACARE WPC Refresh (efect uşor de impregnare) sau LOBASOL DeckOil (efect 
puternic de impregnare).

DeckCleaner


