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Zalecenie
dla producenta

Zalecane
Pielęgnacja środkami
dyspersyjnymi

Zakończenie budowy
i pierwsza pielęgnacja

Produkt:
TAMEX parkiet lity pokryty fabrycznie
lakierem UV
bambus brązowy z mikrofazą
merbau ciemny
merbau jasny
mozaika przemysłowa
bambus coffee
dąb

LOBA Cleaner
100 ml Cleaner dodać do 10l wody i umyć
podłogę.
LOBA® ParkettCare,
Nierozcieńczony preparat nałożyć
równomiernie przy użyciu LOBATOOL
łasiczki.

LOBA Cleaner
100 ml Cleaner dodać do 10l wody
i umyć podłogę
Do codziennego stosowania.

LOBA ParkettCare
Nierozcieńczony preparat nałożyć
równomiernie przy użyciu
LOBATOOL łasiczki.

W przypadku mocno przylegających zabrudzeń, których nie można
usunąć stosując bieżące czyszczenie lub w celu usnięcia starych
warstw nałożonych środków pielęgnacyjnych, można przeprowadzić
gruntowne czyszczenie.
LOBA® CareRemover wymieszać z wodą w proporcjach 1:4 i
nałożyć na pdłogę, po krótkim czasie działania, preparat rozprowadzić
na całej powierzchni używając polerki jednotarczowej i zielonego
padu LOBA Spezial, pozostałości po cyzszczeniu usunąć i umyć
podłogę czystą wodą. Po wyschnięciu przeprowadzić pierwszą
pielęgnację.

Alternatywnie
Pielęgnacja na mokro

Zakończenie budowy
i pierwsza pielęgnacja

Bieżące
czyszczenie

Bieżąca pielęgnacja

Gruntowne czyszczenie

Produkt:
TAMEX parkiet lity pokryty fabrycznie
lakierem UV
bambus brązowy z mikrofazą
merbau ciemny
merbau jasny
mozaika przemysłowa
bambus coffee
dąb

LOBA Cleaner
100 ml Cleaner auf 10l Wasser geben
und den Boden nebelfeucht wischen.
LOBA® CareCleaner
1L CareCleaner dodać do 10l wody i tak
przygotowanym środkiem umyć podłogę
po zakończeniu prac budowlanych
(remontowych) lub po przeprowadzeniu
gruntownego czyszczenia. Po
wyschnięciu wypolerować.

®

®

Bieżące
czyszczenie
®

®

LOBA Cleaner
100 ml Cleaner dodać do 10l wody
i umyć podłogę
Do codziennego stosowania.
Przy każdym 4. bieżącym
czyszczeniu zamiast LOBA®
Cleaner stosować
LOBA® CareCleaner

Bieżąca pielęgnacja
®

®

LOBA CareCleaner
50 ml Cleaner dodać do 10l wody i
umyć podłogę.

Gruntowne czyszczenie

W przypadku mocno przylegających zabrudzeń, których nie można
usunąć stosując bieżące czyszczenie lub w celu usnięcia starych
warstw nałożonych środków pielęgnacyjnych, można przeprowadzić
gruntowne czyszczenie.
LOBA® CareRemover wymieszać z wodą w proporcjach 1:4 i
nałożyć na pdłogę, po krótkim czasie działania, preparat rozprowadzić
na całej powierzchni używając polerki jednotarczowej i zielonego
padu LOBA Spezial, pozostałości po cyzszczeniu usunąć i umyć
podłogę czystą wodą. Po wyschnięciu przeprowadzić pierwszą
pielęgnację.

Wymienione poniżej karty informacji technicznych wszystkich wymienionych produktów i LOBA Instrukcja pielęgnacji są integralną częścią zalecenia, są dostępne również
na stronie internetowej firmy LOBA:
®

LOBA ParkettCare,
LOBA® CareCleaner

®

LOBA Cleaner
LOBA® CareRemover

Instrukcja pielęgnacji lakierowanych fabrycznie parkietów gotowych Pielęgnacja środkami dyspersyjnymi & alternatywnie pielęgnacja na mokro
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LOBA – der Oberflächenspezialist
für Parkett und Holzfußböden

