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Produkto aprašymas 

Specialus produktas skirtas valyti ir atšviežinti papilkėjusias ir nešvarias medines terasas, 
denius ir sodo baldus. Tai taip pat puiki priemonė prieš alyvuojant naują sluoksnį. 
 
Naudojimo sritis 

Deniai, terasos, pavėsinės, pavilijonai ir bet kokie sodo baldai kaip pvz kėdės, stalai ar 
suoleliai. Mediena, kuri buvo tapusi pilka, pasidaro šviesesnė. 
 
Savybės 

 Grąžina natūralią spalvą 

 Geras valymo efektas 

 Geras sukibimas su mediena, nevarva 

 Valant, nesukelia dulkių 
 

  

 Techniniai duomenys 

 
Artikulo Nr. 10051 
Pakuotė 2,5l ir 1l 
Įpakavimas Dėžė: 6 x 2,5 l  

Paletė: 144 x 2,5l 
Dėžė: 12 x 1 l 
Paletė: 480 x 1 l 

Saugojimas ir 
gabenimas 

+5°C iki + 25°C , galioja 36 mėn, 
nepavojingas pagal ADR 

GISCODAS GG 10  
 

Išeiga Apie 150 - 200 ml/m².  
Darbo įrankis Šepetys, gramdiklis 
 

Skiediklis Vanduo 
Sudėtis Mažiau nei 5% nejoninių medžiagų. Kiti 

ingredientai: 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE 

pH-vertė Apie 2,5 
 

 

 

Paruošimas: 

Pašalinkite grubų purvą (siurbliu, šepečiu). Jei reikia, sudrėkinkite didelius plotus (terasas). 
 

Naudojimo informacija: 

Giliai sudrėkinkite paviršių su neskiestu Deck & Teak Refresh, naudodami šepetį ir leiskite išbrinkti 10 minučių. Pradėkite valyti 
su šepečiu išilgai medienos rievės. Po to nuskalaukite visą paviršių su švariu vandeniu. Pakartokite procedūrą, jei paviršius 
buvo ypatingai purvinas arba drėkinant, leiskite priemonei ilgiau išbrinkti. 
 
Po pilno paviršiaus išdžiūvimo, galima ipregnuoti paviršių su Loba Deck & Teak alyva. 
 
Įspėjimas: 

Apsaugokite šalia esančius, jautrius daiktus nuo purslų su apsaugine plėvele. Darbo metu, venkite kontakto su metalu. Jei yra 
galimybė, naudokite sintetinio plauko šepečius. Nenaudokite aukšto spaudimo aparatų ar grubių šlifavimo medžiagų, jei yra 
rizika sugadinti paviršių. Jei reikia pašalinti dėmes, rankiniu būdu naudokite švelnų šlifavimo popierių P120-P250. Su drėgnu 
skudurėliu surinkite dulkes. 

 

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

atminti. 


