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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Voľné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
• Materiál dobre pretrepať.

Riedidlo
Voda.

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Umývací mop alebo leštiaci kotúč LOBATOOL / zmiešajte cca 50 až 250 ml s 10 l vody.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10731 2,5 l 6 144

Hodnota pH 9,6

GISCODE GU70

Zloženie 5 - 15% mydlo

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Bežný čistič do exteriéru. LOBACARE DeckCleaner čistí 
rýchlo a spoľahlivo na rastlinnej báze. Šetrne odstraňuje dokonca aj 
najodolnejšie nečistoty a je biologicky odbúrateľný.

• Použiteľné na bežné aj intenzívne čistenie
• Veľmi výdatné
• Vhodné pre olejované a lakované drevo, ako aj WPC

Oblasť použitia:
Vhodné na čistenie WPC, olejovaného a lakovaného dreva.

 Nový Z prírody – pre prírodu! Silné čistenie na rastlinnej báze pre váš 
exteriér

DeckCleaner
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia 
rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre 
výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Použitie:
Na pravidelné čistenie a pred aplikáciou prípravkov LOBACARE DeckRefresh a WPC Refresh. V závislosti od stupňa znečistenia 
zmiešajte cca 50 – 250 ml prípravku DeckCleaner s 10 l vody. Čistiaci roztok naneste na povrch a po krátkom čase pôsobenia 
zotrite umývacím mopom LOBATOOL. Pri ryhovaných terasových palubovkách alebo výraznejšom znečistení povrch 
opracujte leštičkou. V prípade potreby čistiaci proces zopakujte. Následne zvyšky čističa opláchnite čistou vodou. Pri vysokej 
aplikačnej koncentrácii môže dôjsť k vylúhovaniu naolejovaných povrchov. Na obnovenie impregnácie možno po uschnutí 
cez noc naniesť prípravok LOBACARE WPC Refresh (mierny impregnačný účinok) alebo LOBASOL DeckOil (silný impregnačný 
účinok).

DeckCleaner


