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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Vatten.

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA golvmopp eller skurborste/ tillsätt ca. 50 - 250 ml per 10l vatten.

• Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.
• Skaka produkten ordentligt.

Tekniska data

Art.nr
10731 2,5 l 6 144

pH-värde 9,6

GISCODE GU70

Innehållsdeklaration 5 - 15% tvål

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Undehållsrengöringsmedel för utomhusbruk. LOBA DeckCleaner 
rengör snabbt och noga på växtbas. Det avlägsnar även envis smuts 
på ett skonsamt sätt och är biologiskt nedbrytbart.

• Går att använda för underhållsrengöring och intensivrengöring
• Mycket drygt
• Lämplig för oljat och lackerat trä samt kompositmaterial

Användningsområde:
Lämplig för rengöring av kompositmaterial och lackerat trä.

Från naturen - för naturen! Kraftfullt växtbaserat 
rengöringsmedel för din uteplats

DeckCleaner
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ 
luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter 
finns i respektive tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

Användning:
För regelbunden rengöring och före appliceringen med LOBA DeckRefresh och WPC Refresh. Blanda ca. 50 - 250 ml 
DeckCleaner med 10l vatten beroende på graden av nedsmutsning. Applicera rengöringslösning på ytan och torka upp 
med en LOBATOOL-golvmopp efter en kort verkningstid. Bearbeta ytan med en skurborste på räfflade trädäck eller kraftig 
nedsmutsning. Upprepa rengöringsproceduren vid behov. Sedan spolar du bort rester från rengöringen med rent vatten. Vid 
en hög användningskoncentration kan den oljade ytan läcka ut. För att återställa impregneringen kan du applicera LOBA 
WPC Refresh (lätt impregneringseffekt) eller LOBA DeckOil (kraftig impregneringseffekt) efter att ytan torkat över natten.

DeckCleaner


