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Limpeza profunda com o sistema LOBA
Produto de limpeza profunda para pisos. Remove sujeiras difíceis
e camadas antigas de produtos de manutenção. Uma limpeza
profunda em combinação com uma manutenção adequada,
aumenta extraordinariamente a vida útil do seu piso.
•
•
•
•

Remove camadas antigas de produtos de manutenção
Remove a sujeira mais difícil
Pode ser usado universalmente em diversos pisos
Protege os materiais e pH neutro

Área de aplicação:
Adequado para a remoção de camadas antigas de produtos de
conservação em pisos resistentes à água, como pisos de madeira
envernizados, revestimentos de cortiça, linóleo, PVC e borracha.

Dados do produto
Código do produto
10065

10 l
1l

12

60
480

Valor ph

8,4

Ingredientes

< 5% tensoactivos não-iónicos, perfumes, < 5% tensoactivos aniónicos

Armazenamento e transporte

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

GISCODE

GG60

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.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

Solvente
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Água.
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Indicações de aplicação
Aplicador/consumo do produto
Bomba pulverizadora LOBATOOL ou mop / 10-20ml/m² = 50-100m²/l (equivale de 1 a 2l por 100m² no caso de mistura
pronta para uso) dependendo do grau de sujidade. Limpeza com máquina rotativa monodisco e pad especial LOBATOOL
verde ou máquina lavadora-aspiradora com pads adequados.

Aplicação:
Preparação:
Misturar o produto de limpeza profunda com água, numa relação de 1:4 até 1:6, e com ajuda do pulverizador LOBATOOL,
mop ou , umedecer levemente a superfície.

Limpeza profunda (máquina de limpeza) em áreas médias ou grandes:
Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar com uma máquina lavadora-aspiradora com pads abrasivos e
aspirar imediatamente a seguir a água suja.

Limpeza profunda (máquina rotativa monodisco) em áreas pequenas e médias:
Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com
um pad especial LOBATOOL verde. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver
com panos ou mops.

Limpeza profunda (manual) em áreas pequenas:
Aplique o produto e deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar manualmente com uma escova/bucha de
dureza média. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mops.

Manutenção inicial:
Após cada limpeza profunda, é necessária uma nova manutenção inicial com um produto de manutenção LOBACARE®
adequado. O produto de manutenção deve ser aplicado apenas após o piso estar completamente seco.

Limpeza intensiva
Sujeiras difíceis, como marcas de riscos, que não se consigam remover com o LOBACARE® Cleaner, podem, em muitos
casos, ser removidas com uma limpeza com o CareRemover diluído em água, na relação de 1:10. Com esta solução, o piso
é ligeiramente umedecido e limpo com um mop adequado ao piso. Imediatamente após, deve remover-se o produto com
pouca água limpa e neutralizar. Sujeiras difíceis podem ser removidas com um pano, escova ou pad especial LOBATOOL
verde e máquina rotativa monodisco (a utilização de pads abrasivos, esponjas, etc., pode criar arranhões na superfície). A
adequação de uso contra tipos específicos de sujeira, deve ser testada em local discreto e pequeno antes da utilização.
Marcas que tenham penetrado no verniz, ou que tenham infiltrado o mesmo, não podem ser removidas completamente.

Informações importantes
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No caso de haver uma espessa camada de acumulação de produtos de conservação, o procedimento poderá ter de ser
repetido várias vezes. Para finalizar, limpar a superfície com água limpa, neutralizar. Isto também pode ser feito com uma
máquina.
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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.
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As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território
Alemão.
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