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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Agitaţi bine materialul.
• Evitați, pe cât posibil, prelucrarea în soare puternic. Lucrați pe porțiuni. Umeziți mai întâi suprafața pentru a vă asigura că 

produsul nu se usucă prea repede.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Date despre produs

Nr. articol
10741 2,5 l 6 144

Valoare pH 2,7

GISCODE GG10

Ingrediente < 5% agenți tensioactivi neionici, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi 
transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

Agent de curățare special pentru suprafețe de lemn la exterior. 
Renovare fără şlefuire! LOBACARE DeckDegrayer redă lemnului 
culoarea naturală. Utilizați agentul special biodegradabil pentru 
podeaua terasei dumneavoastră, mobila de grădină şi obiectele din 
lemn. Tratarea preliminară ideală înainte de aplicarea de LOBADUR 
DeckPrepare, precum şi LOBASOL DeckOil / Color sau LOBADUR 
DeckFinish Color.

• Pregătire ideală cu albirea lemnului pentru tratarea ulterioară
• Prelucrare sigură şi simplă
• Utilizabil pe suprafețele orizontale şi verticale, precum şi pe 

mobilele de grădină, nu picură
• Nu este necesară şlefuirea
• Aplicabil pe toate tipurile de lemn

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru aplicarea pe suprafețe de lemn în exterior.

 NOU Înapoi la momentul inițial: Anulați degradarea lemnului 
dumneavoastră!

DeckDegrayer
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

Diluant
Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să fie diluat!

Aparat aplicator/consum de material
Pensulă sau perie pentru ulei LOBATOOL/cca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Determinaţi consumul exact printr-o aplicare de 
probă.

Trei domenii de utilizare, o singură procedură.

albirea podelelor de terase vechi, tratate cu ulei
• Formula specială permite eliminarea înnegririi lemnului.

Curățarea podelelor de terase vechi, lăcuite şi pregătire pentru lăcuirea ulterioară
• Pregătirea optimă pentru o aderență sigură a impermeabilizării ulterioare.

Podea nou montată, deschiderea porilor, spălarea substanțelor conținute în lemn de pe suprafață
• La tipurile de lemn cu conținut mare de substanțe conținute în lemn, în special răşinoase şi lemn exotic, există tendința 

de concentrare a acestora la suprafața lemnului, de ex. lemnul de tec care nu este proaspăt lustruit, are chiar un aspect 
uleios.  

• Pentru o aderență optimă a produselor noastre la lemn, aceste substanțe conținute în lemn, răşini şi uleiuri trebuie 
spălate de pe suprafață. Totodată, se deschid suplimentar şi porii suprafeței de lemn şi produsele pot să pătrundă mai 
bine.

Utilizare
• Eliminați în prealabil murdăria desprinsă.
• Udați mai întâi suprafața pentru a evita o uscare prea rapidă a LOBACARE Degrayer.
• Aplicați din abundență LOBACARE DeckDegrayer nediluat cu o pensulă sau o perie pentru ulei LOBATOOL pe lemnul de 

curățat.
• Lăsați materialul să acționeze timp de aprox. 10 minute.
• Pentru prelucrarea suprafeței recomandăm o maşină de curățare adecvată pentru terase din lemn (dispozitiv de aspirare 

şi curățare, aparat de curățat cu înaltă presiune cu piesă de capăt corespunzătoare,...). Alternativ, prelucrați suprafața cu o 
perie abrazivă sau cu o perie de-a lungul fibrelor lemnului. 

• Apoi clătiţi întreaga suprafaţă cu apă curată, resp. stropiţi-o cu un furtun de grădină. În cazul impurităților foarte 
persistente, repetați tratamentul, resp. lăsați LOBACARE DeckDegraye să acționeze mai mult timp.

• După uscare, prelucrați fibrele lemnoase aplicate opțional cu o mătură cu peri de oțel sau o maşină cu disc rotativ şi 
LOBASAND SuperPad de culoare verde. Ungeți ulterior cu LOBASOL DeckOil sau aplicați un strat de LOBADUR DeckPrepare 
şi LOBADUR DeckFinish, conf. informațiilor tehnice despre produs.

DeckDegrayer
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C şi o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai 
scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de 
întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

DeckDegrayer


