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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Αποφύγετε αν είναι δυνατό την επεξεργασία σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Εργαστείτε κατά τμήματα. Προηγουμένως υγράνετε την επιφάνεια 

για να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν θα στεγνώσει πολύ γρήγορα.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό
Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10741 2,5 l 6 144

Τιμή pH 2,7

GISCODE GG10

Συστατικά < 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Ειδικό καθαριστικό για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Ανακαίνιση 
χωρίς λείανση! Το LOBACARE DeckDegrayer επαναφέρει το φυσικό χρώμα του 
ξύλου στο προσκήνιο. Χρησιμοποιήστε το βιοδιασπώμενο ειδικό καθαριστικό 
για την επικάλυψη της βεράντας σας, τα έπιπλα και τα αντικείμενα του κήπου 
σας από ξύλο. Η ιδανική αρχική επεξεργασία πριν την εφαρμογή του LOBADUR 
DeckPrepare καθώς και LOBASOL DeckOil / Color ή LOBADUR DeckFinish 
Color.

• Ιδανική προετοιμασία κατά του γκριζαρίσματος για περαιτέρω επεξεργασία
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες καθώς και σε 

έπιπλα κήπου, δεν στάζει
• Δεν χρειάζεται λείανση
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ξύλου

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικό χώρο.

 νέος Επιστροφή στην αρχή: Αναστρέψτε την υποβάθμιση του ξύλου σας!

DeckDegrayer
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
Πινέλο ή LOBATOOL Βούρτσα λαδιού / περ. 150-200 ml/m² (5-6m²/l). Προσδιορίστε την ακριβή κατανάλωση με δοκιμαστική επάλειψη.

Τρεις τομείς εφαρμογής, μια διαδικασία.

αφαίρεση γκριζαρίσματος σε παλιά επικάλυψη βεράντας
• Η ειδική σύνθεση παρέχει τη δυνατότητα αφαίρεσης του γκριζαρίσματος ξύλου.

καθαρισμός παλιάς βερνικωμένης επικάλυψης βεράντας και προετοιμασία για εκ των υστέρων βαφή
• Βέλτιστη προετοιμασία για σίγουρη ικανότητα πρόσφυσης της επακόλουθης σφράγισης.

νέα τοποθετούμενη επικάλυψη, άνοιγμα πόρων, ξέπλυμα συστατικών ξύλου από την επιφάνεια
• Σε είδη ξύλου με υψηλό ποσοστό συστατικών ξύλου, κυρίως βελονοειδή και εξωτικά ξύλα, αυτά τείνουν να συσσωρεύονται στην επιφάνεια του 

ξύλου, π.χ. ξύλο Teak το οποίο δεν λειάνθηκε στην αρχή έχει μάλιστα λιπαρή αίσθηση.  
• Προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη σύνδεση των προϊόντων μας με το ξύλο, αυτά τα συστατικά ξύλου, οι ρητίνες και τα λάδια πρέπει να 

ξεπλυθούν από την επιφάνεια. Έτσι επιπλέον ανοίγουν οι πόροι της επιφάνειας ξύλου και τα προϊόντα μπορούν να διεισδύσουν καλύτερα.

Εφαρμογή
• Αφαιρέστε τις ελεύθερες ακαθαρσίες προηγουμένως με σκούπα.
• Υγράνετε πρώτα την επιφάνεια για να αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμα του LOBACARE Degrayer.
• Επαλείψτε σε παχιά στρώση LOBACARE DeckDegrayer μη αραιωμένο με πινέλο ή βούρτσα LOBATOOL στο ξύλο που πρόκειται να 

καθαριστεί.
• Αφήστε το υλικό να δράσει για περίπου 10 λεπτά.
• Για την επεξεργασία της επιφάνειας συνιστούμε κατάλληλη μηχανή καθαρισμού για ξύλινες βεράντες (αυτόματη μηχανή αναρρόφησης-τριβής, 

σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με αντίστοιχη προσθήκη,...). Εναλλακτικά επεξεργαστείτε την επιφάνεια με βούρτσα ξυσίματος ή βούρτσα 
κατά μήκος των ινών του ξύλου. 

• Στη συνέχεια ξεπλύντε ολόκληρη την επιφάνεια με καθαρό νερό ή πλύντε τη με λάστιχο κήπου. Σε πολύ δύσκολες ακαθαρσίες επαναλάβετε την 
επεξεργασία, ενδεχομένως αφήστε το OBACARE DeckDegrayer να δράσει για περισσότερο χρόνο.

• Μετά το στέγνωμα προαιρετικά σπάστε τις σηκωμένες ίνες ξύλου με συρματόβουρτσα ή μηχανή με έναν δίσκο και LOBASAND SuperPadgrün 
για την επίτευξη πιο λείας επιφάνειας. Λιπάνετε συμπληρωματικά με LOBASOL DeckOil ή επιστρώστε με LOBADUR DeckPrepare και 
LOBADUR DeckFinish σύμφωνα με την τεχνική πληροφορία για το προϊόν.

DeckDegrayer
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η 
υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία 
ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.
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