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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Materiál dobre pretrepať.
• Podľa možnosti zabráňte spracúvaniu pri silnom slnečnom žiarení. Pracujte po úsekoch. Povrch vopred navlhčite vodou, 

aby ste zaistili, že výrobok neuschne príliš rýchlo.
• 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.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10741 2,5 l 6 144

Hodnota pH 2,7

GISCODE GG10

Zloženie < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Špeciálny čistič na drevené povrchy v exteriéri. Sanácia bez brúsenia! 
LOBACARE DeckDegrayer opäť obnoví prirodzenú farbu dreva. 
Použite tento biologicky odbúrateľný špeciálny čistič na svoje 
terasové palubovky, záhradný nábytok alebo predmety z dreva. 
Ideálna predbežná úprava pred nanesením výrobku LOBADUR 
DeckPrepare, ako aj LOBASOL DeckOil / Color alebo LOBADUR 
DeckFinish Color.

• Ideálna príprava zbavujúca šedivenia predchádzajúca ďalšiemu 
ošetreniu

• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Použiteľné na vodorovných aj zvislých povrchoch, ako aj 

záhradnom nábytku, nesteká
• Netreba žiadne brúsenie
• Použiteľné na všetkých typoch dreva

Oblasť použitia:
Vhodné na aplikáciu na drevených povrchoch v exteriéri.

 Nový Späť na začiatok: Zvráťte účinky poveternostných vplyvov na 
svoje drevo!

DeckDegrayer
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

Riedidlo
Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Štetec alebo kefa na olej LOBATOOL / cca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Presnú spotrebu zistite skúšobným náterom.

Tri oblasti použitia, jediný postup.

zbavenie starej terasovej palubovky šedého nádychu
• Špeciálna formula umožňuje odstránenie šedivého odtieňa dreva.

vyčistenie starej lakovanej terasovej palubovky a jej príprava na následné dolakovanie
• Optimálna príprava na bezpečnú priľnavosť následného tesniaceho náteru.

novopoložená palubovka, otvorenie pórov, zotretie zložiek dreva z povrchu
• Typy dreva s vysokým podielom zložiek dreva, predovšetkým drevo ihličnanov a exotických stromov, majú sklon k 

obohacovaniu drevenej plochy. Napr. teakové drevo, ktoré nie je čerstvo obrúsené, je na dotyk dokonca olejové.  
• Aby mohli naše výrobky optimálne priľnúť k drevu, musia sa tieto drevené zložky, živice či oleje, zotrieť z povrchu dreva. 

Pritom sa navyše otvárajú póry povrchu dreva a výrobky tak doň môžu lepšie preniknúť.

Aplikácia
• Voľné nečistoty vopred zameťte.
• Povrch najskôr namočte, aby ste zabránili rýchlemu schnutiu prípravku LOBACARE Degrayer.
• LOBACARE DeckDegrayer výdatne naneste v nezriedenej forme štetcom alebo kefou na olejovanie LOBATOOL na drevo, 

ktoré chcete očistiť.
• Prípravok nechajte cca 10 minút pôsobiť.
• Na úpravu povrchu odporúčame použiť čistiaci stroj určený pre drevené terasy (podlahový čistiaci stroj, vysokotlakový 

čistič s príslušným nadstavcom,...). Prípadne povrch upravte pomocou drsnej kefy alebo kefky v smere textúry dreva. 
• Následne celý povrch opláchnite čistou vodou, resp. vyčistite postrekom zo záhradnej hadice. Pri veľmi odolných 

nečistotách ošetrenie zopakujte, resp. nechajte prípravok LOBACARE DeckDegrayer pôsobiť dlhšie.
• Po uschnutí prípadné vztýčené drevné vlákna zalomte oceľovou kefou alebo podlahovou leštičkou so zeleným kotúčom 

LOBASAND SuperPadgrün, čím docielite hladký povrch. Naolejujte prípravkom LOBASOL DeckOil alebo LOBADUR 
DeckPrepare a naneste vrstvu prípravku LOBADUR DeckFinish v súlade s technickými informáciami výrobku.

DeckDegrayer
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

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.

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.

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

DeckDegrayer


