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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Vatten.

• Skaka produkten ordentligt.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

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

Tekniska data

Art.nr
10175 1 l 12 480

10 l - 60

pH-värde 6,5

GISCODE GU73

Innehållsdeklaration 5 - 15% anjontensider, parfym, LIMONENE, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

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

Högkoncentrerat, pH-neutralt rengöringsmedel. För snabb rengöring, 
torkar utan ränder Rengöringseffekten skonar ytan och produkten är 
mycket dryg vilket gör detta till en universalprodukt.

• Mycket god rengöringseffekt tack vare extremt hög 
smutsupplösningsförmåga

• Mycket drygt koncentrat, 1 liter LOBA Cleaner ger upp till 200 liter 
bruksfärdigt rengöringsmedel

• Skonsamt mot material och pH-neutralt
• Kan användas på alla vattentåliga ytor
• Miljövänligt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel

Användningsområde:
Lämpligt för rengöring av alla vattentåliga ytor såsom trägolv, 
korkbeläggningar, linoleum- och PVC-golv, stengolv och andra 
golvbeläggningar. Även lämpligt vid rengöring av dörrar, kakel, 
väggar, fönsterkarmar, glas och plastytor.

Skonsam rengöring i LOBA-systemet

Cleaner
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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.

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

Användningsanvisningar

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA tvättmopp. Använd planmopp eller skurmaskin för stora ytor. / Beroende på användning tillsätts ca 50–100 ml per 10 
liter vatten, vilket räcker till 100 m².

Användning:
Blanda rengöringskoncentratet med vatten och öka doseringen vid kraftigare smuts. Använd ett lämpligt rengöringsverktyg 
för att tvätta ytan med rengöringslösningen.
Användning av för mycket vatten i kombination med för lång verkningstid kan leda till svällning hos parkett- och korkgolv, 
och måste därför undvikas.
Produkten kan även användas med en skurmaskin.
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