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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Vand.

• Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
• Ryst materialet godt.

Tekniske data

Varenr.
10711 2,5 l 6 144

pH-værdi 7,2

GIS-KODE GU40

Indholdsdeklaration < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, LIMONENE, parfume, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

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

Gulvpleje på vandbasis til udendørs brug. Gulvplejemiddel med 
miljøfaktor: LOBA DeckRefresh får dine terrassebrædder til at skinne 
silkeblankt igen, og er baseret på naturlige indholdsstoffer. Vores 
opfriskningskur til din yndlingsplads - i harmoni med naturen!

• Grundig, skånsom gulvpleje
• Giver overfladen en silkeblød glans
• Sikker og enkel forarbejdning
• Grundrengøring ikke nødvendig på grund af en selvemulgerende 

sammensætning
• Velegnet til oliebehandlede og lakerede træoverflader udendørs

Anvendelsesområde:
Velegnet til pleje af oliebehandlede og lakerede trægulve udendørs.

Rengør og plejer din terrasse på én gang!

DeckRefresh
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Tørretid: De oplyste tørretider gælder ved +20°C og 50% relativ luftfugtighed. Lavere temperaturer og højere relativ 
luftfugtighed medfører forlængelse af tørretiden. Må ikke rengøres fugtigt før den endelige hærdning er opnået. Du finder 
produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

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

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA gulvmoppe. Hæld til almindelig rengøring eller pleje ca. 50 ml-1 l i en spand med 10 l vand.

Tørringstid
• ca. 30 min.

Gulvpleje:
Hæld til den ugentlige rengøring ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh i 10 l vand. Vask terrassedækket ved hjælp af LOBA 
gulvmoppe og rengøringsopløsningen. Lad den resterende fugt tørre.

Pleje:
Fjern løst snavs mekanisk. Rengør overfladen med LOBA DeckCleaner iht. den tekniske information. Hæld 1 l LOBA 
DeckRefresh i 10 l vand, og vask overfladen ensartet med en LOBA gulvmoppe. Under tørringen må man ikke gå på 
overfladen.

Vigtigt vedr. kraftigt belastede træterrasser:
LOBA DeckRefresh er kun egnet til træterrasser med vidtgående intakt laklag/olieimprægnering og kun til opfriskning 
mellem de årlige saneringscyklusser. Til grundlakering/efterimprægnering anbefales det at anvende LOBA DeckOil/LOBA 
DeckFinish Color.

DeckRefresh


