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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Tekniske data

Art.nr.
10741 2,5 l 6 144

pH-verdi 2,7

GISCODE GG10

Innholdsdeklarasjon < 5% nonioniske tensider, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1)

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

Spesialrengjøringsmiddel for treoverflater utendørs. Sanering uten 
sliping! LOBA DeckDegrayer bringer tilbake den naturlige fargen i 
treet. Bruk det biologisk nedbrytbare spesialrengjøringsmiddelet for 
terrassegulvet, hagemøblene og andre hagegjenstander av tre. Den 
perfekte forbehandlingen før påføring av LOBA DeckPrepare samt 
LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color.

• Perfekt forebygging mot gråning for videre behandling
• Sikker og enkel behandling
• Kan brukes på vannrette og loddrette overfater som f.eks. 

hagemøbler, drypper ikke
• Sliping er ikke nødvendig
• Kan brukes på alle tresorter

Bruksområde:
Egnet for bruk på treoverflater utendørs. Fjern den grå overflaten 
på et gammelt, oljet terrassegulv. Rengjør et gammelt, lakkert 
terrassegulv og klargjør det for etterlakkering. Nylagt gulv, åpne 
porer, vask av innholdsstoffer i treet fra overflaten.

Tilbake til start: Reverser forvitringen av treverket ditt!

DeckDegrayer
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

Påføringsverktøy / Materialforbruk
Pensel eller LOBA oljebørste / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Finn nøyaktig forbruk med testpåføring.

Bruk
• Fjern løs smuss på forhånd med en kost.
• Fukt overflaten først med vann for å unngå at LOBA Degrayer tørker for fort.
• Påfør LOBA DeckDegrayer ufortynnet på treverket som skal rengjøres med en pensel eller en LOBA oljebørste.
• La materialet virke i ca. 10 minutter.
• Til behandling av overflaten anbefaler vi en rengjøringsmaskin som er egnet for treterrasser (suge-/skureautomat, 

høytrykksspyler med tilsvarende dyse...). Du kan også behandle flaten med en skrubb eller børste i samme retning som 
mønsteret i treet. 

• Spyl til slutt hele overflaten med vann, eller bruk en hageslange. Ved svært vanskelig smuss må behandlingen gjentas, 
eller du kan la LOBA DeckDegrayer virke lenger.

• Etter tørkingen kan du slipe ned trefibre som står opp med en stålbørste eller en enkeltskivemaskin og LOBASAND 
SuperPad grønn. Etterbehandle med LOBA DeckOil eller påfør LOBA DeckPrepare og LOBA DeckFinish iht. den tekniske 
informasjonen om produktet.

• Rist materialet godt.
• Behandling i sterkt sollys skal helst unngås. Arbeid avsnittsvis. Fukt overflaten på forhånd for å sikre at produktet ikke 

tørker for fort.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

• Tre bruksområder, én framgangsmåte. 
Frisk opp oljebehandlet, grånet terrassegulv 
Den spesielle formuleringen gjør det mulig å fjerne gråning i treverk. 
Rengjør gammelt, lakkert terrassegulv og klargjør for etterlakkering 
Optimal klargjøring for at den etterfølgende forseglingen skal klebe på en sikker måte. 
Nylagt gulv, åpne porer, vask av innholdsstoffer i treet fra overflaten 
Ved tresorter med høyere andel innholdsstoffer, fremfor alt nåletrær og eksotiske tresorter, har disse stoffene en 
tendens til å samle seg på treoverflaten. Teak som ikke er nyslipt, føles faktisk oljeglatt.   
For at det skal kunne oppstå en optimal forbindelse med produktene våre, må stoffene i treet, kvae og olje, vaskes av 
overflaten. Dette åpner også porene i treet og produktene kan trekke bedre inn. 

DeckDegrayer
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere 
relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke 
opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.
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