
 

 
 
Tehniline informatsioon 

  

LOBACARE® NatureWax 
 

Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  
 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee  

Toote kirjeldus 
Keskkonnasõbralik vesialuseline lahustivaba hooldusvaha õlitatud parkett- ja puitpõrandatele 
Kasutusala 
Esmaseks hoolduseks ja hooldusõlituseks õlitatud ja vahatatud põrandatele.   
Olulised omadused: 
Keskkonnasõbralik, mitmekülgne, esimene omasuguste hulgas toode 
Kuigi algselt vees segunev, kaotab toode selle omaduse peale kuivamist 
Valmis kasutamiseks, lahustivaba 
Täidab avatud puidu poorid ja pakub kindlat kaitset määrdumise vastu 
Lihtne peale kanda lapi või švammiga 

 
Tehniline info 
Artikkel nr 
 
pH 
 
Pealekandmis- 
vahendid 

10105 
 
7,5 
 
Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.  

Kulu Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-2l 100 
m² kohta.  

Kuivamisaeg Ca 1 tund 

Pakendi suurus 1l, 5l Ladustamine ja 
transport 

+5ºC +25ºC juures ladustamisaeg 24 kuud. 
ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike 
ainete hulka. 
 

Pakkimine Alus: 600x1l 
Kast: 15x1l 

Alus: 128x5l Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks.  
 

Kast: 4x5l 
 

Giscode GE 10   
Sisaldus: 
(vastavalt EU soovitustele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon 

 
Kasutusjuhend  
Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad: 
Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga) 
Eriti musta pinna korral pesta Cleaner’i või ParettSoap’i lahusega, mustuse eemaldamiseks võib kasutada rohelist või beeži vilti 
Enne NatureWax pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud 
LOBACARE® NatureWax kanda puuvillase lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude 
tekkimist 
Poleerida valge vildiga 
Ulatuslikult kahjustatud põrandad: 
Võivad vajada uuesti põranda õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta. 
Suurtele pindadele: 
On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureWax põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle. 
Põranda puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põranda hooldamise juhendit 
vastavalt DIN 18356. 
Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, 
kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.  
Esmahooldus: NatureWax – enne põranda kasutusele võtmist ja peale süvapesu 
Hoolduskoristus :  Cleaner/ WaxCleaner - igapäevane koristus niiske mopiga 
Hooldusõlitus: NatureWax – põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks. 
Süvapuhastus: ParkettSoap – Eelmiste kaitsekihtiide eemaldamiseks ja sügavalt määrdunud pinna puhastamiseks.  

 


