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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações de aplicação

• Agitar bem o material.
• Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE 

nas instruções de uso, disponíveis em www.wingis-online.de.

Solvente
Água.

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.

Dados do produto

Código do produto
10051 2,5 l 6 144

Valor ph 2,7

GISCODE GG10

Ingredientes < 5% tensoactivos não-iónicos, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

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

Produto de limpeza especial para superfícies externas. Revive decks 
de madeira desgastados e acinzentados. Possui um efeito forte, mas 
amigo do ambiente. É biodegradável e, portanto, ideal para áreas 
externas. O pré-tratamento ideal antes de uma aplicação de óleo 
para acabamento.

• Recupera a cor natural da madeira
• Boa aderência
• Limpeza sem lixamento
• Remove a sujeira mais difícil

Área de aplicação:
Adequado para terraços de madeira, decks, móveis de jardim entre 
outros objetos para áreas externas.

Deck&Teak Refresh
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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.

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

Indicações de aplicação

Aplicação:
Aplicar uma camada generosa de Deck&Teak Refresh não diluído com um pincel ou uma escova para óleo LOBATOOL 
sobre a madeira a ser limpa.
Deixe agir por aprox 10 minutos e esfregue a superfície com um escovão ou bucha na direção dos veios da madeira. Limpe 
constantemente o escovão ou bucha com água limpa. Por fim, limpe toda a superfície com água limpa ou mangueira de 
jardim. No caso de sujeiras muito difíceis, repetir o tratamento ou deixar o Deck&Teak Refresh fazer efeito por mais tempo.
Após a secagem, olear de novo a madeira com LOBASOL® Deck&TeakOil ou Deck&TeckOil Color.

Deck&Teak Refresh


