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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

• Skaka produkten ordentligt.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Förtunningsmedel
Vatten.

Appliceringsutrustning/Materialförbrukning
Pensel eller LOBATOOL oljeborste / ca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Fastställ exakt förbrukning genom provstrykning.

Tekniska data

Art.nr
10051 2,5 l 6 144

pH-värde 2,7

GISCODE GG10

Innehållsdeklaration < 5% nonjontensider, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Specialrengöringsmedel för trä utomhus. För grått och väderbitet trä. 
Högeffektivt men samtidigt miljövänligt. Biologiskt nedbrytbart och 
därmed optimalt för utomhusbruk. Den idealiska förbehandlingen för 
en oljeapplicering med Deck&Teak Oil.

• Återställer den naturliga träfärgen
• God vidhäftning och dropphämmande
• Sanering utan slipning
• Avlägsnar envis smuts

Användningsområde:
Lämpligt för träverandor, trädäck, trädgårdsmöbler och andra 
träföremål utomhus.

Deck&Teak Refresh
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

Användning:
Applicera outspädd Deck&Teak Refresh med en pensel eller en LOBATOOL oljeborste på träet som ska rengöras.
Låt verka i ca 10 minuter och bearbeta sedan ytan med en skurborste eller annan borste längs med trädådringen. Rengör 
alltid den använda borsten med rent vatten. Spola sedan av hela ytan med rent vatten respektive med en trädgårdsslang. 
Upprepa behandlingen vid mycket envis smuts och låt Deck&Teak Refresh verka lite längre.
När träet är torrt oljar du in det på nytt med LOBASOL® Deck&TeakOil eller Deck&TeakOil Color.

Deck&Teak Refresh


