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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Vand.

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA moppe. På store flader skal du anvende en egnet, flad moppe eller gulvvaskemaskine. Afhængig af anvendelse skal 
du bruge ca. 100 - 200 ml i en spand med 10 liter vand; det er tilstrækkeligt til 100 m².

• 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.
10443 1 l 12 480

pH-værdi 7,8

GIS-KODE GU50

Indholdsdeklaration < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume, BENZYL SALICYLATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

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

Højkoncentreret, ph-neutral renser. Til hurtig rengøring, tørrer uden 
striber

• Reducerer faren for opkvældende kanter på laminatgulve i 
betydelig grad

• Meget drøj koncentrat
• Også egnet til kunststofbelagte møbler, vægge, døre og vinduer.
• Tørrer uden striber
• Skånsomt over for materialet og pH-neutral
• Meget fin rengøringsvirkning i kraft af den særdeles høje 

smudsløsningskraft

Anvendelsesområde:
Egnet til rengøring af laminatgulve.

LaminatCleaner
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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.

Henvisninger til brug

Anvendelse:
Bland rengøringskoncentratet med vand, og brug en højere dosering, hvis der er tale om kraftigere tilsmudsninger. 
Overfladen vaskes fugtigt med rengøringsopløsningen og et egnet rengøringsredskab.
Anvendelse af for meget vand i forbindelse med for lang virketid kan på laminatgulve, især omkring fugerne forårsage 
kvældninger og skal derfor undgås.
Produktet egner sig også til anvendelse i gulvvaskemaskiner.

LaminatCleaner


