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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Materiaal goed schudden.
• Voorkom een verwerking bij een sterke zoninstraling. Werk steeds in delen. Oppervlak vooraf bewateren om ervoor te 

zorgen dat het product niet te snel droogt.
• Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 

gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Productgegevens

Artikelnr.
10741 2,5 l 6 144

pH-waarde 2,7

GISCODE GG10

Inhoudstoffen < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Opslag en transport 36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen.

Speciale reiniger voor houten oppervlakken buiten. Renoveren 
zonder schuren! LOBACARE DeckDegrayer laat de natuurlijke 
houtkleur weer te voorschijn komen. Gebruik de biologisch 
afbreekbare speciale reiniger voor uw terrasdek, uw tuinmeubels en 
-objecten van hout. De ideale voorbehandeling voor het aanbrengen 
van LOBADUR DeckPrepare alsook LOBASOL DeckOil / Color of 
LOBADUR DeckFinish Color.

• Ideale ontgrijzende voorbereiding op een verdere behandeling
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Inzetbaar op horizontale en verticale oppervlakken alsook 

tuinmeubels, drupt niet
• Geen schuren vereist
• Geschikt voor alle soorten hout

Toepassingsgebied:
Geschikt voor gebruik op houten oppervlakken buiten.

 NIEUW Terug naar het begin: maak de verwering van uw hout 
ongedaan!

DeckDegrayer
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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Verdunner
Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik
Kwast of borstel / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Het exacte verbruik is door een teststuk uit te rekenen.

Drie toepassingsgebieden, één procedure.

oud geolied terrasdek ontgrijzen
• Door de speciale formulering kan de vergrijzing van hout worden verwijderd.

oud gelakt terrasdek reinigen en voorbereiden voor nieuwe laklaag
• Optimale voorbereiding voor een veilig hechtvermogen van de daaropvolgende verzegeling.

nieuw gelegd dek, poriën openen, houtbestanddelen van het oppervlak afwassen
• Bij houtsoorten met een hoog aandeel aan houtbestanddelen, vooral naaldhout en exotische houtsoorten, hopen deze 

stoffen zich aan het houtoppervlak op, bijv. teakhout dat niet net is geschuurd, voelt zelfs olieachtig aan.  
• Om ervoor te zorgen dat onze producten optimaal op het hout hechten, moeten deze houtbestanddelen, harsen en 

oliën, van het oppervlak worden afgewassen. Hierbij worden ook de poriën van het houtoppervlak geopend en de 
producten kunnen beter intrekken.

Toepassing
• Los vuil vooraf met een bezem verwijderen.
• Oppervlak eerst bewateren om een te snelle droging van LOBACARE Degrayer te voorkomen.
• LOBACARE DeckDegrayer onverdund met een kwast of een LOBATOOL olieborstel royaal op het te reinigen hout 

aanbrengen.
• Materiaal ca. 10 minuten laten inwerken.
• Voor de bewerking van het oppervlak raden wij een voor houten terrassen geschikte reinigingsmachine aan (zuig-, 

schuurapparaat, hogedrukreiniger met geschikt opzetstuk,...). Als alternatief kunt u het oppervlak ook met een schrobber 
of borstel langs de houtnerven bewerken. 

• Hierna het gehele oppervlak met schoon water afspoelen, resp. met een tuinslang afspuiten. Bij zeer hardnekkige 
vervuilingen de behandeling herhalen, resp. LOBACARE DeckDegrayer langer laten inwerken.

• Na het drogen optioneel rechtopstaande houtvezels met een staalbezem of een éénschijfsmachine en LOBASAND 
SuperPad groen breken om een gladder oppervlak te verkrijgen. Met LOBASOL DeckOil nabehandelen of met LOBADUR 
DeckPrepare en LOBADUR DeckFinish behandelen, conform de technische gegevens van het product.

DeckDegrayer
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de 
eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

DeckDegrayer


