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INFORMAŢII TEHNICE

MAT

Date despre produs

Nr. articol
10508 750 ml 6 432

2,5 l 4 120
10 l - 42

GISCODE Ö60

2004/42/CE Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 500 g/l (2010). 
Acest produs conţine maximum 442 g/l VOC.

Ingrediente hidrocarburi alifatice, sicative fără conţinut de cobalt, sicativi

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la 
îngheţ.

Ceară dură pe bază de ulei natur. Uleiurile de înaltă calitate care 
formează un strat accentuează naturaleţea lemnului şi obţin în 
acelaşi timp p rezistenţă mare la murdărie şi apă.

• Formează o peliculă, rezistent la frecare
• Aspect uniform, mai plin al suprafeţei
• Respinge apa şi murdăria
• Prelucrare sigură şi simplă
• Accentuează frumuseţea naturală a lemnului
• Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN 51130 

pentru zonele de lucru
• Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru parchet şi podelele din lemn şi plută. Împiedică 
alunecarea conform DIN 51130, grupa de evaluare R10. Adecvat 
pentru aproape toate tipurile de lemn europene şi exotice. 
Respectaţi lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă 
aveţi îndoieli, este necesară o discuţie la fabrică.

Grad de luciu echivalent şi aspect mai plin

Markant

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-193

10-19°

R10
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INFORMAŢII TEHNICE

MAT

Aparat aplicator / consum de material
Aplicarea cu spatula: Spatula plată LOBATOOL/cca 20 ml/m² (50 m²/l) 
Aplicare cu rola şi peria: Rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80 sau peria pentru ulei LOBATOOL/cca 60-100ml/m² 
(12 m²/l)

Durată de uscare
• Se poate aplica un strat pe deasupra cel mai devreme după 12 ore.
• Dar în interval de 24 de ore.
• Se poate călca după 12 ore.
• Utilizabil după 24 de ore.
• Acoperire după 10 zile.
• Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBATOOL Cover 400, pentru detalii vezi informaţiile tehnice despre produs.

• La recipientele de peste 10l materialul trebuie amestecat mecanic înainte de utilizare, de ex. cu malaxorul LOBATOOL.
• Suprafața trebuie să fie şlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, 

vaselină, ceară, silicon, praf de şlefuire şi alte impurităţi.
• Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei 

+15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a 
lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

• Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice 
utilizării medii pe parcursul anului.

• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare LOBATOOL.
• Amestecaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
• Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA şi Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet 

Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: www.loba.de/connected-systems

Indicaţii de prelucrare

Markant
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INFORMAŢII TEHNICE

MAT

Indicaţii de prelucrare

Aplicare cu spatula şi cu rola:
• Aplicaţi Markant cu atenţie în secţiuni cu o spatulă plată LOBATOOL. 
• Egalizaţi imediat cu o maşină cu disc rotativ şi discul special LOBATOOL bej aşezat dedesubt. 
• Uscare peste noapte, cel mult 24 de ore. 
• Aplicaţi Markant în strat subţire şi uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80.

Aplicare cu rola:
• Aplicaţi Markant în strat subţire şi uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80/rola pentru ulei LOBATOOL. 
• Uscare peste noapte, cel mult 24 de ore. 
• Dacă este necesar (aspect neuniform sau locuri mate-lucioase) efectuaţi şlefuirea intermediară şi îndepărtaţi praful. 
• Aplicaţi Markant în strat subţire şi uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80/rola pentru ulei LOBATOOL.

Pregătirea pardoselilor din plută
Adezivul trebuie să fie întărit complet (respectaţi indicaţiile producătorului adezivului), iar suprafaţa trebuie să fie uscată şi 
fără impurităţi şi eventuale resturi de adeziv.
Dacă este cazul şlefuiţi fin pardoselile omogene din plută, îndepărtaţi cu atenţie praful de plută (aspirare)

Tratarea pardoselilor omogene/masive din plută:
aplicaţi Markant în strat subţire. Uscare peste noapte. Aplicaţi Markant în strat subţire. Uscarea până la obţinerea unei stări 
neadezive poate dura până la 3 zile în funcţie de condiţiile climatice ambiante

Tratarea pardoselilor din plută cu furnir
aplicaţi Markant în strat subţire. Uscare cel puţin 48 ore. Efectuaţi întreţinerea cu ceară cu LOBACARE® NatureWax sau 
LOBACARE® ParkettWax.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanşe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet 
pe o perioadă lungă de timp.
Păstraţi lavetele, discurile şi alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziţi cu apă uleiul amestecat cu praf 
de şlefuire, lavetele textile etc. sau păstraţi-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminaţi-le fără pericol de 
incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Indicaţii importante

Markant
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INFORMAŢII TEHNICE

MAT

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a 
pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără batere, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele şi 
parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum şi tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidităţii (de ex. 
fagul) lucrează puternic la oscilaţiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate 
împiedica formarea de spaţii libere.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii 
elastici pentru parchet şi mobilă pot conduce la înmuieri şi decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile şi 
vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete şi altele similare pot conduce la 
decolorări permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Indicaţii de siguranţă:  la prelucrarea şi uscarea produselor cu conţinut mare de solvenţi se produc vapori inflamabili de 
solvenţi. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiţi riguros spaţiile de 
lucru şi de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spaţiile de lucru şi auxiliare, astfel încât 
acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitaţi orice formare de scântei, de asemenea, la instalaţiile electrice. 
Menţineţi recipientele cu materiale închise etanş. Îndepărtaţi componentele sensibile la solvenţi, plantele sau animalele 
(acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenţi.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare 
corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanţa de tratare a suprafeţei şi adeziv.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Markant


