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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Dobrze wstrząsnąć materiał.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Woda.

Dane produktów

Nr artykułu
10051 2,5 l 6 144

Wartość pH 2,7

GISCODE GG10

Składniki < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. 
Chronić przed mrozem.

Specjalny preparat do czyszczenia drewna w obszarze zewnętrznym. 
Usuwa szarość ze zwietrzałego drewna. Mocne działanie, a mimo 
to przyjazna dla środowiska. Biodegradowalna, a tym samym 
optymalna do zastosowań na zewnątrz. Idealna obróbka wstępna 
przed nowym naniesieniem oleju przy użyciu Deck&Teak Oil.

• Przywraca naturalną barwę drewna
• Dobrze przylega i nie kapie
• Odnowa bez szlifowania
• Usuwa uporczywe zanieczyszczenia

Obszar zastosowań:
Nadaje się to drewnianych tarasów, dachów, mebli ogrodowych i 
innych przedmiotów z drewna w obszarze zewnętrznym.

Deck&Teak Refresh
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

Instrukcje przetwarzania

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Pędzel lub szczotka do oleju LOBATOOL / ok. 150–200 ml/m² (5–6 m²/l). Dokładne zużycie określić podczas nanoszenia 
próbnego.

Zastosowanie:
Nałożyć obficie Deck&Teak Refresh bez rozcieńczania przy użyciu pędzla lub szczotki do olejowania LOBATOOL na czyszczone 
drewno.
Po ok. 10 minutach oddziaływania obrobić powierzchnię szczotką do szorowania lub zwykłą szczotką wzdłuż słojowania. 
Szczotkę do szorowania lub szczotkę czyścić za każdym razem czystą wodą. Następnie przepłukać całą powierzchnię czystą 
wodą lub spryskać wężem ogrodowym. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces albo pozwolić na 
dłuższe działanie Deck&Teak Refresh.
Po wyschnięciu ponownie olejować drewno przy użyciu LOBASOL® Deck&TeakOil lub Deck&TeckOil Color.

Deck&Teak Refresh


