
Systemy typu High Solid
Przydatność systemu do danego podłoża (gatunek drewna) i pomieszczenia (stopień obciążalności)
należy sprawdzić w odpowiednich kartach informacji technicznych produktu.

1 BGR 181
2 Intensywne czyszczenie: proporcje mieszania 1:2
3 Należy użyć polerki jednotarczowej.

Wymienione systemy olejowe i olejowo-woskowe linii LOBASOL® nie powodują sklejania kantów. Informacje na temat czyszczenia i
pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych znajdą Państwo w Instrukcji LOBA dot. pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

Zalecenia dotyczące stosowania

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil 

HS 2K ImpactOil1 HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil

alternatywnie:
HS Akzent 100 Wax

HS Akzent 100 Oil
HS 2K ImpactOil

HS Select 100 Oil/Wax
HS 2K ImpactOilColor

HS 2K ImpactOilColor

ParkettOil1

NatureOil
ParkettSoap

ParkettWax
NatureWax

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil Pro3

NatureOil
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Parkiet i podłogi z drewna
wszystkie stopnie natężenia ruchu

Całopowierzchniowe szpachlowanie
przy użyciu preparatu

WS EasyFillPlus lub OptiFill
zmieszanego z pyłem drzewnym

Gruby i średni szlif

Drobny szlif, grubość ziarna 120

1 warstwę nanieść wałkiem
LOBATOOL Microfaser 60-80,

po 30-60 min. usunąć nadmiar
preparatu, beżowy pad

Normalne natężenie ruchu Barwienie Wysokie natężenie ruchu

1 warstwę nanieść szpachlą,
po 20 min. usunąć nadmiar

preparatu,beżowy pad

Pielęgnacja wstępna

Pielęgnacja i utrzymanie

Czyszczenie bieżące

Gruntowne czyszczenie

1 warstwę nanieść szpachlą,
bezzwłocznie usunąć nadmiar

preparatu, beżowy pad

2 warstwę nanieść szpachlą
(mokre na mokre), bezzwłocznie

usunąć nadmiar preparatu,
beżowy pad

2 warstwę nanieść szpachlą,
bezzwłocznie usunąć nadmiar

preparatu,beżowy pad

1 warstwę nanieść szpachlą,
bezzwłocznie usunąć nadmiar

preparatu,beżowy pad

1 warstwę nanieść wałkiem
LOBATOOL Microfaser 60-80,

po 30-60 min. usunąć nadmiar
preparatu, beżowy pad

2 warstwę nanieść szpachlą
(mokre na mokre), po 20 min.

usunąć nadmiar preparatu,
beżowy pad

Systemy olejowe i olejowo-woskowe
Przydatność systemu do danego podłoża (gatunek drewna) i pomieszczenia (stopień obciążalności)
należy sprawdzić w odpowiednich kartach informacji technicznych produktu.

Wymienione systemy olejowe i olejowo-woskowe linii LOBASOL® nie powodują sklejania kantów. Informacje na temat czyszczenia i 
pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych znajdą Państwo w Instrukcji LOBA dot. pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

Zalecenia dotyczące stosowania

Markant

Markant Markant

Markant Markant MarkantColor

ParkettWax
NatureWax

Nie poddane obróbce
podłogi z korka naturalnego

Olej nanieść na korek dopiero
po pełnym utwardzeniu kleju

(należy przestrzegać zaleceń producenta)

Korek 
naturalny
jednolity

Korek 
naturalny

fornirowany

1 warstwę nanieść szpachlą,
bezzwłocznie rozporowadzić polerką
jednotarczową z beżowym padem

1 warstwę nanieść cienko
pędzlem lub wałkiem

2 warstwę nanieść
pędzlem lub wałkiem

2 warstwę nanieść cienko
pędzlem lub wałkiem

Pielęgnacja wstępna

Parkiet i podłogi z drewna
wszystkie stopnie natężenia ruchu

Całopowierzchniowe szpachlowanie
przy użyciu preparatu WS EasyFillPlus 

lub OptiFill zmieszanego z
pyłem drzewnym

Gruby i średni szlif

Drobny szlif, grubość
ziarna 120 lub mniejsza

Pielęgnacja i utrzymanie

Czyszczenie bieżące

Gruntowne czyszczenie

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover


