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LOBA FloorCare
Műszaki tájékoztató

Megnevezés: Általános, vízbázisú padló ápoló gyakorlatilag az összes padló típushoz.
Védőréteget képez a felületkezelt és vízhatlan felületeken, véd az enyhe karcolások és a
kopás ellen, valamint tevékenyen hozzájárul az padló élettartamának megnöveléséhez. A
megfakult, megkopott felületet megújítja, fényessé teszi a burkolatot.
Felhasználási terület:
FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt (matt): felületkezelt tömörfa és parafa parketta,
linóleum és PVC padlókhoz, valamint beltéri matt felületű köre és más vízhatlan felületekre. A
FloorCare fényes ápolószer jól ellenáll az alkohol és más fertőtlenítőszerrel szemben.
FloorCare anti-slip (csúszásgátló): LOBA WS 2K Duo lakkal felületkezelt tömör faparketták és
az ápolószer használatával az R9-es csúszásgátlási érték érhető el
FloorCare red brown (vörösbarna): színezett védőréteg, mely felfrissíti a vöröses és barnás
felületeket, úgy mint a magnezit padlók, vörösfenyő és más hasonló fából készült
burkolatokat
Kiszerelés:
- fényes: 10 és 1 liter (12 x 1 l/doboz)
- matt: 5 és 1 liter (4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)
- anti-slip (csúszásgátló): 10 liter
- red brown (vörösbarna): 10 liter
Jellemzők:
FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt (matt):
- univerzális ápolószer, alkalmazható rugalmas padlókhoz, felületkezelt tömör fa- és
parafa parkettákhoz és más vízhatlan felületekre
- jól ellenáll a fertőtlenítőszereknek, orvosi szobákban és kórházakban is alkalmazható
(csak FloorCare fényes)
- megnöveli a burkolat használati idejét
- eltűnteti a csekély mértékű kopás nyomokat
FloorCare anti-slip (csúszásgátló):
- kifejezetten a tömör faparketták ápolószere, mely LOBA WS 2K Duo lakkal
egyetemben az R9-es csúszásgátlási érték érhető el
- fenntartja az elért R9-es csúszásgátlási értéket (a BGR-nek megfelelően)

Technikai adatok:
Felhasználási idő:
Anyagszükséglet:
Szerszám:
Száradási idő:
Higítás:
GISCODE:
Tartalmaz:
PH-érték:

a termék 5-25 °C között, eredeti, zárt csomagolásban 24 hónapig
tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek.
3 – 4l/100m² (25 - 30 m²/l)
LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszköz
óvatosan járható
1 – 2 óra elteltével
teljes igénybevétel
12 óra elteltével
a terméket nem kell hígítani, késztermék
GE 10 (fényes GE 20)
(az EU ajánlásainak eleget téve) kevesebb, mint 5% anionos
felületkezelő anyagok és tartósítószerek. További összetevők: polimer
vegyületek, vízben oldódódó oldószerek
matt:
8,5
fényes:
8,6
anti-slip:
8,8
red brown:
8,7

Előkészület:
A felületnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A piszkot és port porszívóval,
seprűvel, vagy mop-pal takarítsa fel. Ezután egy nedves mop-os felmosás következzék LOBA
Cleaner, vagy LOBA CleanFix tisztítószerrel. A felületen megmaradt, régi ápolószerek
eltávolítását LOBA CareRemover mélytisztító szerrel végezhetjük el. Ezért kérjük, újra tekintse át
a felsorolt anyagok technikai leírását.
Használati útmutató:
Jól rázza fel a terméket. Egyenletesen vigyen fel a tiszta és száraz padlóra LOBA FloorCare
ápolószert LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszközzel (kb. 30-40 ml/m²). Nagy területek
ápolására széles fejű takarító mop, vagy más célszerszám is alkalmazható. Nyomjon
ápolószert a padlóra, majd egyenletes réteget dolgozzon szét a felületen. Ne nyomja
túlzottan a felhordó eszközt, az alkalmazás során mindvégig maradjon a padlón, ne emelje
meg. Az egyik saroktól elindulva az ajtó irányába haladjon faltól falig. Száradási idő alatt ne
lépjen a felületre, csíkosságot vonhat maga után. A padlóra 1-2 óra száradás után, óvatosan
ráléphet.
Mélytisztítás:
Mindegyik fajta FloorCare ápolószer eltávolítható LOBA CareRemover mélytisztítóval, a
részleteket a termékleírásból kaphatja.
FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt és red brown (vörösbarna) ugyancsak felvihető
egytárcsás géppel és piros/zöld pad-del. Kis felületnél kézi pad alkalmazása javasolt.
FloorCare anti-slip (csúszásgátló) felhordásához egytárcsás gép és közepes erősségű kefe, kis
felületnél kézi pad alkalmazása javasolt. Pad használatakor a csúszásgátló hatás csökkenhet.

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

