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Produkto aprašymas 

Paruošta naudojimui akrilo dispersija. Apsaugo parketą ir medines grindis nuo mažų 
įbrėžimų ir dėvėjimų. Prailgina grindų tarnavimo laiką. Senas nudėvėtas grindis optiškai 
prikelia naujam gyvenimui. 
 
Panaudojimo sritis 

Grindų priežiūrai, kurios buvo nulakuotos lakais vandens pagrindu arba gamykloje UV 
metodu. 
 
Savybės 

 Universali priežiūros priemonė visoms parketo rūšims 

 Puikiai prikimba net prie UV lako 

 Prailgina lako tarnavimo laiką 

 Atšviežina seniai nulakuotas grindis. 
 

  

 Techniniai duomenys 

 
Artikulo Nr. 10011 
Pakuotė 10 l, 1 l 
Įpakavimas Paletė: 60 x 10 l  

Dėžė: 4 x 5 l 
Paletė: 128 x 5 l 
Dėžė: 12 x 1 l 
Paletė: 480 x 1 l 

Saugojimas ir 
gabenimas 

+5°C ... + 25°C, galiojimas 24 
mėnesiai, pagal ADR nepavojingas 

GISCODE GE 10  
 

Išeiga  Apie 3-4 l užteks 100 m² 
Darbo priemonė LOBATOOL Wischwiesel 
  

Džiūvimas           

Galima atsargiai vaikščioti po 1-2 valandų 
Pilna apkrova po 12 valandų 
 

Skiediklis Neskiesti. Produktas paruoštas naudojimui. 
Sudėtis (pagal ES rekomendacijas): mažiau nei 5% 

nenioninių surfaktantų, apsauginių komponentų.  
Toliau polimerų dispersija, vandenyje tirpūs 
skiedikliai. 

pH-vertė 8,4 
 

 

 

Paruošimas: 

Pašalinkite purvą su dulkių siurbliu. Po to nuvalykite su drėgnu mopu ir LOBA
®
 CleanFix arba LOBA

®
 Cleaner. Senos 

priežiūros priemonės, taip pat turi būti pašalinamos nuo paviršiaus. Todėl perskaitykite tokių priežiūros priemonių techninę 
informaciją. 
 

Trisluoksnė parketlentė: 

Dėl kelių parketlentės sluoksnių, nulakavimas gali būti skirtingas. Todėl geriau pasiteirauti parketlentės gamintojo apie jos 
atšviežinimo galimybes. Jei turite abejonių taip pat galite kreiptis į LOBA techninį departamentą. Arba priemonės tinkamumą 
tiesiog galite išbandyti ant nedidelio grindų ploto.  
 

Naudojimo instrukcija: 

Gerai sukratykite pakuotę prieš darbą. Vienodu sluoksniu užtepkite ParkettCare ant grindų, naudodami LOBATOOL 
Wischwiesel (apie. 30-40 ml/m²). Dideliuose plotuose galima naudoti platų mopą. Šiek tiek užtepkite priemonės ant grindų ir 
tolygiai ir storu sluoksniu ją pasikirstykite. Nespauskite mopo prie grindų. Darbo metu nekilnokite mopo nuo grindų. Judėkite 
nuo sienos prie sienos link durų. Pakartotinai netaisykite jau nuteptų grindų. Atsargiai vaikščioti galima po 1-2 valandų. 
 

Pagrindinis valymas: 

ParkettCare gali būti pašalintas nuo grindų su LOBA
®
 CareRemover. 

 

Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBACARE
®
 produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat 

atminti. 


