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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Tekniske data

Varenr.
10741 2,5 l 6 144

pH-værdi 2,7

GIS-KODE GG10

Indholdsdeklaration < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, 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.

Specialrengøringsmiddel til træoverflader udendørs. Renovering 
uden slibning! LOBA DeckDegrayer får træets naturlige 
farve til at skinne igen. Anvend det biologisk nedbrydelige 
specialrengøringsmiddel til dit terrassedæk, dine havemøbler og 
-elementer af træ. Den perfekte forbehandling før påføring af LOBA 
DeckPrepare samt LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color.

• Perfekt til opfriskning af gråt træ som forberedelse før yderligere 
behandling

• Sikker og enkel forarbejdning
• Kan anvendes på vandrette og lodrette flader samt havemøbler, 

drypper ikke
• Slibning ikke nødvendig
• Kan anvendes på alle træsorter

Anvendelsesområde:
Egnet til anvendelse på udendørs træoverflader. Fjernelse af gråning 
på ældre, oliebehandlet terrassedæk. Rengøring af ældre, lakeret 
terrassedæk, og forberedelse til efterlakering. Nylagt dæk, åbning af 
porer, afvaskning af træindholdsstoffer fra overflader.

Tilbage til start: Slut med forvitret træ!

DeckDegrayer
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Henvisninger til brug

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

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
Pensel eller LOBA oliebørste / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Find frem til det præcise forbrug ved en prøvepåføring.

Anvendelse
• Fjern først løst snavs med en kost.
• Start med at gøre overfladen våd, så du undgår at LOBA Degrayer tørrer for hurtigt.
• Påfør LOBA DeckDegrayer ufortyndet med en pensel eller en LOBA oliebørste i rigelig mængde på det træ, der skal 

rengøres.
• Lad materialet virke i ca. 10 minutter.
• Ved behandling af overfladen anbefales det at anvende en egnet rengøringsmaskine (gulvvaskemaskine, højtryksrenser 

med tilhørende mundstykke ...) til træterrasser. Alternativt kan du anvende en gulvskrubbe eller en børste på langs af 
træets årer. 

• Skyl derefter hele overfladen med rent vand, eller spul den med en haveslange. Er der tale om meget genstridigt snavs, 
skal du gentage behandlingen, eller lade LOBA DeckDegrayer virke i længere tid.

• Efter tørring kan du evt. udjævne de træfibre, der har rejst sig, med en stålkost eller slibemaskine og LOBASAND 
SuperPad grøn for at opnå en glattere overflade. Udfør efterbehandling med LOBA DeckOil eller med LOBA DeckPrepare, 
og påfør LOBA DeckFinish iht. den tekniske information om produktet.

• Ryst materialet godt.
• Undgå så vidt muligt behandling under kraftigt sollys. Arbejd i sektioner. Væd først overfladen, for at sikre at produktet 

ikke tørrer for hurtigt.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

• Tre anvendelsesområder, en fremgangsmåde. 
Opfriskning af gråt, gammelt, oliebehandlet terrassedæk 
Den særlige sammensætning gør det muligt at genopfriske gråt træ. 
Rengøring af gammelt, lakeret terrassedæk og forberedelse før efterbehandling 
Optimal forberedelse med sikker vedhæftningsevne for den efterfølgende forsegling. 
Åbning af porer ved nylagte dæk, afvaskning af træindholdsstoffer fra overflader 
På træsorter med højt indhold af træindholdsstoffer, især nåletræ og eksotiske træsorter, har disse stoffer tendens til 
at samle sig på træoverfladen, f.eks. vil teaktræ, der ikke er nyslebet, føles som oliebehandlet. For at der kan opstå 
en optimal vedhæftning af vores produkter på træet, skal disse træindholdsstoffer, harpikser og olier vaskes væk fra 
overfladen. Herved åbner porerne i træoverfladen sig også og produkterne kan bedre trænge ind. 

DeckDegrayer
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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.
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