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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA spraykande, gulvskraber, TrimPad eller klud/10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

• Overfladen skal være tør før anvendelse. Må ikke påføres på overflader, der er udsat for varmt eller kraftigt sollys, da det 
påførte lag så kan tørre for hurtigt. Må ikke påføres, hvis der inden for 3 timer efter påføring er udsigt til regn.

• 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.
10721 1 l 6 480

GIS-KODE Ö60

Indholdsdeklaration alifatiske kulbrinter, Modificerede planteolier, sikkativer, Vand, Koboltfrie tørstoffer

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Ikke frostfølsom

Plejeolie på opløsningsmiddelbasis. Det opfriskende kick til dine 
WPC-gulve: Plej overflader, der er blevet kedelige og slidte, og giv 
dem en ny silkemat glans.

• Optisk opfriskning til WPC og oliebehandlede træoverflader
• Giver silkemat look igen
• Sikker og enkel forarbejdning
• Velegnet til WPC og oliebehandlede træoverflader

Anvendelsesområde:
Velegnet til pleje af WPC og oliebehandlet træ.

Ser dine terrassebrædder gamle ud? Så har vi løsningen: WPC 
Refresh, den opfriskende pleje!

WPC Refresh 
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

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.

Sikkerhedsanvisninger: Ved forarbejdning og tørring af stærkt opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare 
opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum 
skal udluftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet 
påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. Hold materialebeholdere tæt lukkede. 
Opløsningsmiddelfølsommen byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra opløsningsmiddeldampenes 
påvirkningsområde.

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

Tørringstid
• Kan gås på med forsigtighed efter 4 - 6 timer.
• Fuldt belastbar og afdækning efter 12 timer.

Anvendelse:
Rengør overfladen for støv (fej, støvsug). Rengør gulve med vedhæftende snavs med en fugtig moppe med LOBA 
DeckCleaner. Påfør LOBA WPC Refresh ensartet i et tyndt lag, når gulvet er helt tørt. Udjævn efter en kort indvirkningstid 
rester ensartet med en fnugfri klud, LOBA gulvskraber eller LOBA TrimPad.

 På større flader
kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Påfør LOBA WPC Refresh ved at spraye, og anvend maskinel fordeling 
(gulvvaskemaskine med LOBOSAND SuperPad hvid).

Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, 
stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der 
risiko for selvantændelse.

Vigtige anvisninger

WPC Refresh 


