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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Vand.

• Ryst materialet godt.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Varenr.
10065 1 l 12 480

10 l - 60

pH-værdi 8,2

GIS-KODE GG60

Indholdsdeklaration < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, < 5% anioniske overfladeaktive stoffer, parfume, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost. 
Ikke farligt gods iht. ADR.

Grundrens til lakerede gulvbelægninger. Fjerner fastsiddende snavs 
og gamle lag af plejemiddel. En regelmæssig grundrengøring øger i 
kombination med en afstemt indarbejdning lakerede parketgulves 
levetid mangefold.

• Fjerner gamle lag af plejemiddel
• Fjerner hårdnakket snavs
• Kan anvendes universelt på forskellige lakerede belægninger
• Skånsomt over for materialet og pH-neutral

Anvendelsesområde:
Egnet til fjernelse af gamle lag af plejemiddel på vandbestandige 
gulvbelægninger som lakerede trægulve, korkbelægninger, 
linoleum- PVC- og gummibelægninger.

Grundrengøring i LOBA-systemet

CareRemover
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Henvisninger til brug

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA spraykande eller moppe / 10-20 ml/m² = 50-100m²/l (svarer til 1-2 l pr. 100 m² med brugsfærdig blanding) afhængig 
af tilsmudsningsgrad. Rengøring med enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad grøn eller gulvvaskemaskine med 
egnede pads.

Anvendelse:

Forberedelse: 
Bland grundrens med vand i forholdet 1:4 til 1:6, og fugt overfladen ved hjælp af en LOBATOOL-spraykande, en moppe eller 
.

Grundrengøring (aut. rengøringsmaskine) på mellemstore til store flader:
Lad det virke i kor tid, og behandl det derefter med en gulvvaskemaskine med egnede, abrasive padskiver, og sug straks 
det snavsede rengøringsvand op.

Grundrengøring (enkeltskivemaskine) på små til mellemstore flader:
Efter en kort virketid skal du behandle overfladen med en enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad grøn. Sug straks 
det snavsede rengøringsvand op, eller saml det op med klude eller mopper. 

Grundrengøring (manuel) af små flader: 
Påfør rengøringsvandet, og bearbejd det efter en kort virketid manuelt med en skrubber med mellemhårde børster. Sug 
straks det snavsede rengøringsvand op, eller saml det op med klude eller mopper.

Første pleje:
Efter hver grundrengøring skal der foretages en ny første pleje med et egnet LOBA-plejemiddel. Påfør først plejeproduktet, 
når gulvet er fuldstændigt tørt.

Intensiv rengøring
Fastsiddende snavs og trædemærker, der ikke kan fjernes med LOBA Cleaner, kan i mange tilfælde fjernes ved en rengøring 
med CareRemover fortyndet med vand i forholdet 1:10. Med denne opløsning rengøres gulvet med en fugtig moppe, 
der egner sig til den pågældende belægning. Umiddelbart derefter skal du vaske efter og neutralisere med rent vand. 
Fastsiddende snavs bearbejdes med en klud, børste eller LOBASAND SpecialPad grøn og enkeltskivemaskine (anvendelse af 
abrasive pads, skyllesvampe osv. kan føre til ridser i overfladen). Om de er egnede til brug mod bestemte former for snavs 
skal efterprøves ét sted, før de anvendes på hele fladen. Pletter der er trængt ind i lakken eller er kommet ind under den, 
kan ikke fjernes uden rester.

Hvis der er opbygget et højt lag af plejemiddel, skal den pågældende proces i givet fald gentages flere gange. Til slut tørres 
fladen efter med rent vand, neutraliseres. Det kan også gøres med en maskine.

Vigtige anvisninger

CareRemover
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.
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