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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA sprutkanna, spackel eller duk / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) efter manuell eller maskinell torkning polering med 
LOBASAND NormalPad vit.

• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 
som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Tekniska data

Art.nr
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

pH-värde 9,0

GISCODE GE10

Innehållsdeklaration Vatten, Vaxer, nonjoniska tensider, Parfym, Konserveringsmedel

Förvaring och transport Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen. Inget farligt gods enligt ADR. 
Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.

Underhållsvax på vattenbas. För underhåll av oljade och vaxade 
parkettgolv. Ytor med vax behöver regelbundet underhåll för 
att det sammetslika utseendet ska bevaras. Vattenbaserade 
och lösningsmedelsfria underhållsprodukter utgör det idealiska 
alternativet för skydd och uppfräschning av ytan.

• Skyddar golvet mot vatten och smuts
• Säker och enkel applicering
• Innehåller inte lösningsmedel
• Luktfri
• Lätt polerbar
• Innovation från LOBA

Användningsområde:
Lämpligt för skötsel av oljade och vaxade parkett- och trägolv.

Skyddande underhållsvax

NatureWax
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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 samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen 
som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör 
inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka 
ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

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

Användningsanvisningar

Torktid
• ca 60 min.

Användning:

Nylagda flerskiktselement
samt nyoljade, vaxade eller hårdvaximpregnerade golv rengörs helt från damm (sopa, dammsug). Applicera sedan 
NatureWax tunt och jämn med en luddfri duk eller svamp och polera när golvet har torkat.
Rengör golv med fastsittande smuts genom fuktmoppning med LOBA ParkettSoap, applicera NatureWax när golvet har 
torkat helt och polera slutligen.

Slitna golv med spår av användning
förbereds genom en grundlig rengöring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, vid behov även genom maskinell 
utjämning med lätt slipande LOBASAND SpecialPads (beige/grön). Applicera NatureWax när golvet har torkat helt och 
polera.

På större ytor
kan behandling ske med SprayCleaner-förfarande. Applicera NatureWax genom sprutning och maskinell utjämning 
(singelskurmaskin med LOBASAND SpecialPad vit).

NatureWax


