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INFORMACJE TECHNICZNE

Dane produktów

Nr artykułu
10741 2,5 l 6 144

Wartość pH 2,7

GISCODE GG10

Składniki < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. 
Chronić przed mrozem.

Specjalny preparat do czyszczenia powierzchni drewnianych w 
obszarze zewnętrznym. Odnawiamy bez szlifowania! LOBACARE 
DeckDegrayer powoduje, że oryginalny kolor powraca. Stosuj 
biodegradowalne preparaty do czyszczenia dla swojej podłogi 
na tarasie, swoich mebli ogrodowych i innych przedmiotów z 
drewna. Idealna obróbka wstępna przed naniesieniem LOBADUR 
DeckPrepare, a także LOBASOL DeckOil / Color lub LOBADUR 
DeckFinish Color.

• Idealne przygotowanie odszarzające do dalszych aplikacji
• Bezpieczna i łatwa aplikacja
• Stosuje się do powierzchni poziomych i pionowych, a także mebli 

ogrodowych, nie kapie
• Nie jest konieczne szlifowanie
• Do stosowania na wszystkich rodzajach drewna

Obszar zastosowań:
Przeznaczony do stosowania na wierzchnich powierzchniach 
drewnianych w obszarze na zewnątrz.

 Nowość Powrót na start: Cofnij efekty wpływu warunków 
atmosferycznych na drewno!

DeckDegrayer
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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Dobrze wstrząsnąć materiał.
• Unikać obróbki przy dużym nasłonecznieniu. Pracować odcinkami. Powierzchnię zmoczyć przed rozpoczęciem prac, aby 

się upewnić, że produkt nie wyschnie za szybko.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Pędzel lub szczotka do oleju LOBATOOL / ok. 150–200 ml/m² (5–6 m²/l). Dokładne zużycie określić podczas nanoszenia 
próbnego.

Trzy obszary zastosowań, jeden sposób postępowania.

odszarzanie starej olejowanej podłogi tarasu
• Specjalna formuła umożliwia usunięcie zszarzeń drewna.

czyszczenie starej lakierowanej podłogi tarasu i przygotowanie do lakierowania
• Optymalne przygotowanie do uzyskania dobrego przywierania i późniejszego nałożenia powłoki.

nowo ułożona podłoga tarasu, otworzyć pory, zmyć składniki drewniane z powierzchni wierzchniej
• Przy rodzajach drewna z dużą zawartością składników drewnianych, przede wszystkim drewna iglastego i egzotycznego, 

należy się skłonić do tego, aby wzbogacić jego powierzchnię wierzchnią, np. drewnem tekowym, nie szlifowanym na 
świeżo, które czuje się nawet jak olejowane.  

• Aby nasze produkty optymalnie połączyły się z drewnem, należy z jego powierzchni wierzchniej zmyć składniki 
drewniane, żywice i oleje. Przy tym otworzą się dodatkowo pory powierzchni wierzchniej i produkty mogą lepiej wnikać.

Zastosowanie
• Luźne zabrudzenia usunąć od razu miotłą.
• Powierzchnię wierzchnią najpierw nawilżyć, aby uniknąć za szybkiego wyschnięcia LOBACARE Degrayer.
• Nałożyć obficie LOBACARE DeckDegrayer bez rozcieńczania przy użyciu pędzla lub szczotki do olejowania LOBATOOL na 

czyszczone drewno.
• Materiał pozostawić przez kolejne 10 minut do oddziaływania.
• Zaleca się obrabiać drewnianą powierzchnię tarasu odpowiednim urządzeniem do czyszczenia (cykliniarka bezpyłowa, 

myjka wysoko ciśnieniowa z odpowiednią nasadką,...). Alternatywnie, obrobić powierzchnię szczotką do szorowania lub 
zwykłą szczotką wzdłuż słojowania. 

• Następnie przepłukać całą powierzchnię czystą wodą lub spryskać wężem ogrodowym. W przypadku bardzo 
uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces albo pozwolić na dłuższe działanie LOBACARE DeckDegrayer.

• Po wyschnięciu opcjonalnie usunąć wystające włókna drewna za pomocą szczotki drucianej lub maszyny jedno 
tarczowej z zielonym padem LOBASAND SuperPad, aby uzyskać gładszą powierzchnię. Olejować następnie za pomocą 
LOBASOL DeckOil i powlekać LOBADUR DeckPrepare i LOBADUR DeckFinish, zgodnie informacjami technicznymi, 
związanymi z produktem.

DeckDegrayer
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, 
wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej 
nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

DeckDegrayer


