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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Vand.

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA gulvmoppe eller gulvskrubbe/bland ca. 50-250 ml med 10 l 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.
10731 2,5 l 6 144

pH-værdi 9,6

GIS-KODE GU70

Indholdsdeklaration 5 - 15% sæbe

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

Rengøringsmiddel til normal rengøring udendørs. LOBA DeckCleaner 
rengør hurtigt og effektivt på vegetabilsk basis. Produktet fjerner 
selv genstridigt snavs skånsomt og er biologisk nedbrydeligt.

• Kan anvendes til normal og intensiv rengøring
• Meget drøj
• Velegnet til oliebehandlet og lakeret træ samt WPC

Anvendelsesområde:
Velegnet til rengøring af WPC, oliebehandlet og lakeret træ.

Fra naturen - til naturen! Kraftig plantebaseret rengøring til dit 
udendørsområde

DeckCleaner
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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.

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.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

Henvisninger til brug

Anvendelse:
Til regelmæssig rengøring og før påføring af LOBA DeckRefresh og WPC Refresh. Bland alt efter graden af snavs ca. 
50-250 ml DeckCleaner med 10 l vand. Påfør rengøringsopløsningen på overfladen, og fjern den igen efter kort tids 
indvirkning med en LOBA gulvmoppe. Ved riflet terrassedæk eller mere vanskeligt snavs skal overfladen behandles med en 
gulvskrubbe. Gentag rengøringsproceduren ved behov. Skyl derefter rester af rengøringsmidlet af med rent vand. Ved høj 
anvendelseskoncentration kan der forekomme udvaskning på oliebehandlede overflader. For at genimprægnere kan der 
efter tørring anvendes LOBA WPC Refresh (let imprægneringsvirkning) eller LOBA DeckOil (kraftig imprægneringsvirkning) 
natten over.
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