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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Povrch musí byť pred aplikáciou suchý. Nenanášajte na horúce povrchy ani povrchy vystavené silnému slnečnému 
žiareniu, inak by mohla nanesená vrstva príliš rýchlo uschnúť. Nenanášajte v prípade, ak do 3 hodín po nanesení možno 
očakávať dážď.

• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 
s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo
Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Rozprašovacia nádoba, stierací mop, leštiaci kotúč TrimPad alebo utierka LOBATOOL / 10 – 30 ml/m² (30 – 100 m²/l).

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Zloženie alifatické uhľovodíky, modifikované rastlinné oleje, voda, bezkobaltové sušiny

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mráz.

Ošetrovací olej na báze rozpúšťadiel. Osvieženie vašich WPC 
podláh: ošetrite ošumelé a namáhané plochy a dodajte im nový 
zamatovo-matný lesk.

• Optické vylepšenie pre WPC a olejované drevené povrchy
• Prinavráti zamatovo matný vzhľad
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Vhodné pre WPC a olejované drevené povrch

Oblasť použitia:
Vhodné na ošetrovanie WPC a olejovaného dreva.

 Nový Vyzerá podlaha vašej terasy zastarano? Máme pre vás riešenie: 
WPC Refresh, rozjasňujúce ošetrenie!

WPC Refresh 
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia 
rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre 
výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. 
Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia  a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady 
dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí 
prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne 
uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte 
rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Doba schnutia
• Opatrne pochôdzne po 4-6 hodinách.
• Plná záťaž a zakrytie po 12 hodinách.

Použitie:
Povrch zbavte prachu (pozametajte, povysávajte). Podlahy s prichytenými nečistotami vyčistite umytím navlhko prípravkom 
LOBACARE DeckCleaner. Po kompletnom uschnutí rovnomerne a v tenkej vrstve naneste výrobok LOBACARE WPC Refresh. 
Po krátkom čase pôsobenia rovnomerne vyrovnajte nechlpiacou utierkou, stieracím mopom LOBATOOL alebo leštiacim 
kotúčom LOBATOOL TrimPad tak, aby na povrchu nezostali žiadne zvyšky.

 Na veľkých plochách
možno pracovať pracovným postupom určeným pre prípravok SprayCleaner. LOBACARE WPC Refresh naneste nástrekom a 
následným strojovým vyrovnaním (leštička podláh s bielym leštiacim kotúčom LOBASAND SuperPad).

Nasiaknuté handry, pady a iné pracovné pomôcky uchovávať v uzatvorených nádobách. Olej s brúsnym prachom na látke a 
i.navlhčiť vodou alebo uchovať v uzatvorenom vedre, resp. odstrániť v súlade s protipožiarnymi predpismi - inak hrozí 
samovznietenie.

Dôležité pokyny

WPC Refresh 


