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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações de aplicação

• Agitar bem o material.
• Evitar, se possível, a aplicação sob forte radiação solar. Trabalhar por secções. Passar primeiro a superfície por água para 

garantir que o produto não seca demasiado rápido.
• Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE 

nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e  www.wingis-online.de.

Dados do produto

Código do produto
10741 2,5 l 6 144

Valor ph 2,7

GISCODE GG10

Ingredientes < 5% tensoactivos não-iónicos, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Armazenamento e transporte Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. 
Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.

Produto de limpeza especial para superfícies de madeira no exterior. 
Renovar sem lixamento! O LOBACARE DeckDegrayer faz aparecer 
novamente a cor natural da madeira. Utilize o produto de limpeza 
biodegradável para o seu deck de terraço, os seus móveis de jardim 
e objetos de madeira. O pré-tratamento ideal antes da aplicação 
do LOBADUR DeckPrepare e LOBASOL DeckOil / Color ou LOBADUR 
DeckFinish Color.

• Preparação ideal para reavivar para o tratamento restante
• Aplicação simples e segura
• Aplicável em superfícies horizontais e verticais, bem como em 

móveis de jardim. Não pinga
• Sem necessidade de lixamento
• Aplicável sobre todos os tipos de madeira

Área de aplicação:
Adequado para a aplicação em superfícies de madeira no exterior.

 NOVO Voltar ao início: Reverta o envelhecimento da sua madeira!

DeckDegrayer



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Tel: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de

14
/1

2/
20

20

Página 2/3 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações de aplicação

Solvente
O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

Aplicador/consumo do produto
Pincel ou escova para óleo LOBATOOL / aprox. 150-200ml/m² (5-6m²/l). Calcular o consumo exato através de teste de 
aplicação.

Três áreas de aplicação, um procedimento.

reavivar deck de terraço oleado antigo
• A formulação especial permite reverter o aspeto envelhecido da madeira.

limpar o deck de terraço envernizado antigo e preparar para o envernizamento posterior
• Preparação ideal para uma aderência segura da selagem posterior.

deck novo, abrir os poros, lavar as substâncias da madeira da superfície
• Em tipos de madeira com elevado teor de substâncias, especialmente madeiras de coníferas e exóticas, existe a 

tendência de estas se acumularem na superfície da madeira, p. ex., madeira teca que não tenha sido lixada 
recentemente até possui um toque oleoso.  

• Para poder ser obtida uma ligação ideal entre os nossos produtos e a madeira, estas substâncias da madeira, resinas 
e óleos, devem ser lavadas da superfície. Neste caso, abrem-se ainda os poros da superfície da madeira e os produtos 
podem ser melhor absorvidos.

Aplicação
• Retirar primeira a sujidade com uma vassoura.
• Passar a superfície por água, para evitar uma secagem demasiado rápida do LOBACARE Degrayer.
• Aplicar uma camada generosa de LOBACARE DeckDegrayer não diluído com um pincel ou uma escova para óleo da 

LOBATOOL sobre a madeira a limpar.
• Deixar o material fazer efeito durante aprox. 10 minutos.
• Para trabalhar a superfície, aconselhamos a utilização de uma máquina de limpeza adequada para terraços de madeira 

(máquina de aspirar e esfregar, equipamento de limpeza a alta pressão com o respetivo acessório,...). Alternativamente, 
tratar a superfície com uma esfregona ou uma escova ao longo dos veios da madeira. 

• Por fim, limpe toda a superfície com água limpa ou limpe com uma mangueira de jardim. No caso de sujidades difíceis, 
repetir o tratamento ou deixar o LOBACARE DeckDegrayer fazer efeito durante mais tempo.

• Após a secagem, quebrar opcionalmente a fibra da madeira com uma vassoura de aço ou uma máquina rotativa 
monodisco e disco LOBASAND SuperPad, para obter uma superfície mais lisa. Olear posteriormente com LOBASOL 
DeckOil ou aplicar LOBADUR DeckPrepare e LOBADUR DeckFinish, conforme informações técnicas sobre o produto.

DeckDegrayer
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado 
de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de 
aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 
50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais 
longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de 
produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território 
Alemão.

DeckDegrayer


