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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Olabildiğince şiddetli güneş ışını altında işlemekten kaçının. Bölümler halinde çalışın. Yüzeyi önceden ıslatın ve ürünün 

zamanından önce hızlı korumasını engelleyin.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

Ürün verileri

Ürün No.
10741 2,5 l 6 144

pH değeri 2,7

GISCODE GG10

İçerik maddeleri < 5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Dış mekanlarda kullanılan ahşap yüzeyler için özel temizleyici. 
Zımparalama olmadan restorasyon! LOBACARE DeckDegrayer doğal 
ahşap rengini yeniden göz önüne serer. Teras kaplamaları, bahçe 
mobilyaları ve ahşap gereçler için biyolojik olarak çözünebilen özel 
temizleyiciyi kullanın. LOBADUR DeckPrepare ve ayrıca LOBASOL 
DeckOil / Color veya LOBADUR DeckFinish Color uygulamaları 
öncesinde ön işlem için idealdir.

• Sonraki uygulamalar için grileşmeyi giderici ideal bir hazırlık sağlar
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Yatay ve dikey yüzeylerde ve ayrıca bahçe mobilyalarında 

kullanılabilir, damlama yapmaz
• Zımparalama gerektirmez
• Tüm ahşap türlerine uygulanabilir

Kullanım alanı:
Bina dışında ahşap zemin uygulamaları için uygundur.

 YENI Başa dön: Ahşabınızdaki hava koşullarından kaynaklanan 
olumsuz etkileri giderin!

DeckDegrayer
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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

İnceltici
Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
Fırça veya LOBATOOL yağ fırçası / yaklaşık 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Tam tüketimi deneme amacıyla sürerek belirleyin.

Üç uygulama alanı, bir yöntem.

Eski yağlı teras kaplamasının griliğini alır
• Özel formülü sayesinde ahşaptaki grileşmeleri çıkarmaya olanak sağlar.

Eski cilalı teras örtüsünün temizlemesini ve yeniden cilalamaya hazırlanmasını sağlar
• Sonrasında yapılacak kaplama işleminin güvenli olması için optimal hazırlık.

Yeni döşenen kaplama, boşlukları açma, ahşap içerik maddelerinin yüzeyden temizlenmesi 
• Yüksek içerik maddeleri oranına sahip ahşap türlerinde özellikle de iğne yapraklı ve egzotik türlerde yüzeyde toplanmaya 

meyillidir, örn. tik ahşabı taze doğranmamış olsa bile yağlı bir görünüm verir. Ürünlerimizin ahşaba optimal bir şekilde 
tutunabilmesi için, bu ahşap içerik maddeleri, reçine ve yağların yüzeyden yıkanmış olmaları gerekir. Ayrıca bu şekilde 
ahşap yüzeydeki gözenekler açılır ve ürünler daha iyi geçme yapar.

Uygulama
• Mevcut kirleri önceden temizleyin.
• LOBACARE Degrayer'in hızlı kurumasını engellemek için yüzeyi evvela sulayın.
• LOBACARE DeckDegrayer'i inceltmeden bir fırçayla veya bir LOBATOOL yağ fırçasıyla, temizlenecek ahşabın üzerine 

doygun bir şekilde uygulayın.
• Yaklaşık 10 dakika malzemeye etki etmesini bekleyin.
• Yüzeyin işlenmesi için ahşap teraslara uygun temizleme makinesi kullanın (emme, ovalama makinesi, uygun aparatlı 

yüksek basınçlı temizleyici...). Alternatif olarak yüzey üzerinde bir sert veya normal fırçayla ahşabın damarları boyunca 
işlem yapın. 

• Ardından tüm yüzeyi temiz suyla yıkayın veya gerekiyorsa bir bahçe hortumuyla su püskürtün. Çok inatçı kirlerde işlemi 
tekrarlayın, ya da LOBACARE DeckDegrayer'in daha uzun bir süre nüfuz etmesini sağlayın.

• Daha parlak bir yüzey elde etmek için optimal şekilde döşenmiş olan ahşap elyaf, çelik telli fırça veya temizlik makinesi 
ve LOBASAND SuperPadgrün kullanılarak perdahlanmalıdır. Ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde LOBASOL DeckOil ile 
tekrar yağlayın veya LOBADUR DeckPrepare ve LOBADUR DeckFinish ile kaplayın.

DeckDegrayer
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek 
bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri 
ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

DeckDegrayer


