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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Tekniska data

Art.nr
10741 2,5 l 6 144

pH-värde 2,7

GISCODE GG10

Innehållsdeklaration < 5% nonjontensider, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Specialrengöringsmedel för träytor utomhus. Sanering utan slipning! 
LOBA DeckDegrayer återställer träets naturliga lyster. Använd detta 
biologiskt nedbrytbara specialrengöringsmedel för ditt trädäck, 
dina trädgårdsmöbler och andra föremål av trä. Den optimala 
förbehandlingen före applicering av LOBA DeckPrepare samt LOBA 
DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color.

• Optimal förbehandling mot grånad innan vidare behandling
• Säker och enkel applicering
• Går att använda på vågräta och lodräta underlag samt 

trädgårdsmöbler, droppfri
• Någon slipning krävs inte
• Går att använda på alla träslag

Användningsområde:
Lämplig för användning på träytor utomhus. Ge ett gammalt trädäck 
lystern tillbaka. Rengör det gamla lackerade trädäcket och förbered 
det för efterlackering. Ett nylagt däck, öppna porerna, tvätta bort 
träämnen från ytan.

Tillbaka till början: Återställ åldringen hos ditt trä!

DeckDegrayer
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
Pensel eller LOBA oljeborste / ca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Fastställ exakt förbrukning genom provstrykning.

Användning
• Avlägsna först lös smuts med en sopborste.
• Vattna först ytan för att undvika att LOBA Degrayer torkar bort för snabbt.
• Applicera outspädd LOBA DeckDegrayer med en pensel eller en LOBA oljeborste på träet som ska rengöras.
• Låt materialet verka ca. 10 minuter.
• Vi rekommenderar en rengöringsmaskin som är lämplig för trädäck för att bearbeta ytan (t.ex. en skurmaskin eller en 

högtryckstvätt med ett lämpligt munstycke). Alternativt bearbetar du ytan med en skurborste eller annan borste längs 
med trädådringen. 

• Spola sedan av hela ytan med rent vatten respektive med en trädgårdsslang. Upprepa behandlingen vid mycket envis 
smuts och låt LOBA DeckDegrayer verka lite längre.

• När golvet har torkat avlägsnar du som tillval uppresta träfibrer med en stålborste eller en skurmaskin och LOBASAND 
SuperPadgrün för att uppnå en glattare yta. Efterolja med LOBA DeckOil eller applicera beläggning med LOBA 
DeckPrepare och LOBA DeckFinish, i enlighet med produktens tekniska information.

• Skaka produkten ordentligt.
• Undvik om möjligt att bearbeta produkten under kraftig solstrålning. Arbeta sektionsvis. Vattna först ytan för att 

säkerställa att produkten inte torkar för snabbt.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.

• Tre användningsområden, ett tillvägagångssätt. 
ge ett gammalt trädäck lystern tillbaka 
Den särskilda formeln hjälper till att avlägsna grånad från träet. 
Rengör det gamla lackerade trädäcket och förbered det för efterlackering 
Optimal förberedelse för en säker vidhäftningsförmåga och den följande förseglingen. 
Ett nylagt däck, öppna porerna, tvätta bort träämnen från ytan 
På träslag med en hög andel träämnen, främst barrträ och exotiskt trä, t.ex. teak som inte är nyslipat, kan ytan till och 
med kännas oljig.   
För att våra produkter ska häfta optimalt mot trä, måste du tvätta bort dessa träämnen som t.ex. harts och olja från 
ytan. Här öppnas dessutom träytans porer vilket gör det lättare för produkterna att tränga in i träet. 

DeckDegrayer



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

28
/0

2/
20

23

Sida 3/3 

TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ 
luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter 
finns i respektive tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

DeckDegrayer


