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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.

İnceltici
Su.

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
10 litre suya yaklaşık 50 - 250 ml LOBATOOL temizlik mopu veya scrubber ekleyin.

Ürün verileri

Ürün No.
10731 2,5 l 6 144

pH değeri 9,6

GISCODE GU70

İçerik maddeleri 5 - 15% sabun

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Dış alanlar için bakım temizleyicisi. LOBACARE DeckCleaner bitkisel 
esasta hızlı ve derin temizlik sağlar. İnatçı kirleri bile kolayca çıkarır 
ve biyolojik olarak ayrışır.

• Koruyucu ve yoğun temizlik için kullanılabilir
• Çok verimlidir
• Yağlanmış ve cilalanmış ahşap ile WPC’ye uygundur

Kullanım alanı:
WPC, yağlı ve cilalı ahşabın temizlenmesi için uygundur.

 YENI Doğadan – doğaya! Dış mekanlarınız için bitkisel esaslı güçlü 
temizlik

DeckCleaner
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek 
bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri 
ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

Uygulama:
Düzenli temizleme için ve LOBACARE DeckRefresh ve WPC Refresh'i uygulamadan önce. Kirlenme yoğunluğuna göre 50 
- 250 ml DeckCleaner ile10 litre suyu karıştırın. Temizlik çözeltisini yüzeye sürün ve kısa bir etki süresinden sonra LOBATOOL 
saplı temizleme ile silin. Tırtıllı teras örtüleri veya yoğun kirler varsa yüzeyi bir yer fırçasıyla işlemden geçirin. İhtiyaç 
halinde temizleme işlemini tekrarlayın. Devamında temizleme maddesi kalıntılarını temiz su ile durulayın. Konsantrasyon 
oranının yüksek olması durumunda yağlanmış yüzeylerde erime görülebilir. Emprenyelemeyi tekrar eski haline getirmek 
için bir gece kurumaya bıraktıktan sonra LOBACARE WPC Refresh (hafif emprenyeleme etkili) veya LOBASOL DeckOil (güçlü 
emprenyeleme etkili) uygulaması yapılabilir.

DeckCleaner


