
Skötselanvisning

Lackering av cementbaserade spackelmassor

LOBA CareCleaner (bevara glansen)
LOBA FloorCare Antislip (öka glansen)

Första behandlingen

Bevara glansen
LOBA Cleaner (underhållsrengöring)
LOBA CareCleaner (moppningsunderhåll)

Öka glansen
LOBA Cleaner (underhållsrengöring)
LOBA FloorCare Antislip (underhållsskötsel)

Underhåll

LOBA CareRemovergrundläggande rengöring 

Efter behov med LOBA Cleaner eller LOBA CareRemover.Byggstädning

Förbehandling
Golvet måste vara rent och fritt från nedsmutsning, rester av vax osv. Gamla lager av 
skötselmedel måste avlägsnas. Därför krävs minst en underhållsrengöring med LOBA 
Cleaner. Vid behov utför du en grundläggande rengöring (se respektive avsnitt)

Skötsel för att bevara glansen
Utför den första behandlingen med LOBA CareCleaner utspädd med vatten med 1:10. 
Applicera blandningen med en LOBATOOL-golvmopp. Undvik att det bildas pölar. Sluta 
bearbeta ställen som redan torkat. Efter ca. 30 minuter kan du åter beträda golvet. Full 
belastning efter att behandlingen torkat över natten.

Skötsel för att öka glansen
Första behandlingen utförs med LOBA FloorCare Antislip. Applicera med en 
LOBATOOL-polishapplikator. Undvik att det bildas pölar. Sluta bearbeta ställen som 
redan torkat. Efter ca. 30 minuter kan du åter beträda golvet. Full belastning efter att den 
torkat över natten.

Första behandlingen

Rengöring
Häll 50-100ml LOBA Cleaner i en hink med (10l) vatten och torka golvet med 
blandningen. Fastställ rengöringsintervallen utifrån praktiska erfarenheter.

Skötsel för att bevara glansen
Beroende på ytbehandlingens skick späder du ut LOBA CareCleaner med vatten i ett 
förhållande från 1:10 till 1:200 Applicera blandningen med en LOBATOOL-golvmopp.

Skötsel för att öka glansen
Du måste ev. utföra underhåll om den befintliga ytbehandlingen har utsatts för ett kraftigt 
slitage. Börja isf. med en underhållsrengöring. Sedan applicerar du på nytt LOBA 
FloorCare Antislip med en LOBATOOL-polishapplikator

Underhåll
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Vi rekommenderar en maskinell eller manuell grundläggande rengöring så snart golvet 
får kraftig vidhäftande nedsmutsning eller rullspår som inte längre går att avlägsna vid 
underhållsrengöringen. En grundläggande rengöring måste göras när det byggts upp 3 
lager med behandlingar på golvet och golvet på nytt måste efterbehandlas.
Rengöringen görs med LOBA CareRemover (1-2,5l i en hink med (10l) vatten).

Fördela blandningen på golvet och bearbeta den med en singelskurmaskin (grön pad) 
efter en kort verkningstid. På mindre ytor kan du tvingas att använda en skurborste. 
Avlägsna smutsvattnet
innan det torkar fast igen. Eftertvätta det rengjorda golvet med rent vatten för att 
avlägsna rester från rengöringen.

Grundläggande rengöring
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