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LOBA CareCleaner 
ápoló-tisztító koncentrátum 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: Vízbázisú, ápoló-tisztító koncentrátum. Tisztítja és védi a felületkezelt parkettát, 

parafa burkolatot és egyéb más padlókat. Egy lépésben ápol és tisztít. Megtartja a 

sportpadlókra vonatkozó, DIN 18032 szabványban előírt súrlódási tényező értékét. Növeli a 

csúszási ellenállást.  

Felhasználási terület:  

Lakkozott parketták és fapadlók, parafa parketták, valamint linóleum, PVC, CV (habalátétes 

PVC), poliolefin, gumi burkolatok, valamint természetes és műkő burkolatokhoz. 

Kiszerelés: 

- 10 és 1 liter (12 x 1 l/doboz)

Jellemzők: 

- egyszerre tisztít és ápol

- univerzális alkalmazhatóság számos burkolat esetében

- vízhez adagolható

- géppel is felhordható

- súrlódási tényezője megfelel a DIN 18032 szabvány követelményeinek

- nincs szükség alaptisztításra

- jól látható vizuális hatás

- tapadási szempontból kritikus padlóknál is alkalmazható

Műszaki adatok: 

Felhasználási idő: a termék 5-25 °C között, eredeti, zárt csomagolásban 36 hónapig 

tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek.  

Anyagszükséglet: 0,25 – 10l/100m² (10 - 400 m²/l) 

Eszköz:  mop, tisztítógép 

Száradási idő:   kb. 1 óra elteltével óvatosan járható, várja ki a teljes száradást 

Hígítószer:  víz 

GISCODE:  GU 50 
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Összetevők: (az EU ajánlásainak eleget téve) kevesebb, mint 5% anionos felületaktív 

anyag, szappan, és nem anionos felületaktív anyag. További 

összetevők: ápolószerek, vízben oldódódó oldószerek, parfümolaj, 

geraniol, limonén  

pH-érték:  9,5 

 

 

Előkészület: 

A felületnek legyen por- és szennyeződésmentes. A szennyeződést és port porszívóval, 

seprűvel, vagy mop-pal takarítsa fel. A felület ápolásához adagoljon kb. 200-300 ml 

CareCleaner ápoló-tisztítószert 10 liter tiszta vízhez. Makacs, nehezen eltávolítható 

szennyeződések esetében nagyobb mennyiségű CareCleaner adható a vízhez. 

Alkalmazásával a padlóburkolat takarítása és ápolása egy ütemben végezhető. . Előzőleg 

akrilát diszperziós ápolószerekkel kezelt padlóburkolatokon is alkalmazható.  Kövesse az 

általános ápolási előírásainkban leírtakat.  

 

Felhasználási útmutató: 

Első kezelés, beápolás: ha LOBA ParkettCare használata nem lehetséges, adjon 1 liter LOBA 

CareCleaner ápoló-tisztítószert 10 liter tiszta vízhez és hordja fel a megtisztított felületre, majd 

hagyja megszáradni. A felület száradás után polírozható.  

Kézi ápolás-tisztítás: adjon 50 ml LOBA CareCleaner ápoló-tisztítószert 10 liter tiszta vízhez és 

törölje át a felületet mop-pal, majd hagyja megszáradni. 

Gépi ápolás-tisztítás: adjon 25 ml LOBA CareCleaner ápoló-tisztítószert 10 liter tiszta vízhez és 

tisztítsa meg a padlót takarítógéppel. A túlzott habzás elkerülése végett javasoljuk LOBA 

Entschäumer habosodásgátló használatát. Vízfelszívó takarítógép használata során az ápoló 

hatás nagymértékben csökkenhet, emiatt a felületen maradt nedvességet hagyja 

felszáradni. 

 

 

 

Figyelmeztetés: 

Az oldatot ne öntse közvetlenül a felületre. A túlzott mennyiségű víz és a hosszú behatási idő 

kombinációja a burkolóanyag megduzzadásához vezethet, amelyet el kell kerülni. 

 

Alaptisztítás:  

A LOBA CareCleaner eltávolítása LOBA CareRemover mélytisztítóval végezhető el. 

Részleteket a termék műszaki tájékoztatójában talál.     

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 


