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INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
10610 750 g 4 400

2,5 kg 4 120

Vaj 2 K High Solid për dysheme druri me bazë përbërsës natyrale. 
Thekson karakterin natyral të drurit dhe arrin rezistencë të 
shkëlqyer. Si rezultat, i përshtatshëm për ambiente private dhe 
publike me kërkesa për cilësie të lartë, dhe që mund të përdoren 
edhe në ambiente me lagështi. Falë vetive të mira depërtuese 
druri ruhet, ndërsa poret mbeten të hapura dhe "merr frymë". 
Falë teknologjisë LOBASOL me 2 komponentë arrihet trajtim më i 
shpejtë, sensibilitet më i ulët në ndotje, rezistencë më e mirë ndaj 
ujit dhe kimikateve.

• I përshtatshëm për ambiente, të cilat janë ekspozuar kundrejt një 
lagështire të lartë

• Kursim kohe - përpunim me sistemin 1ditor
• Konsumim i ulët, efikasitet i lartë
• 100 % pa përbërës të ngurtë - tretës
• Cilësi jorrëshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN 51130
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
• Një aplikim me rulon mjafton
• Mund të përdoret menjëherë pas 24 orësh
• I përshtatshëm për lodra për fëmijë në përputhje EN 71-3

Gama e përdorimit:
Të përshtatshme për trajtim fillestar imprenjimi të dyshemeve prej 
druri. Për ambiente të ekspozuara në lagështi të madhe, si banjo, 
spa etj. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R10 
DIN 51130. I përshtatshëm për lodra fëmijësh, sipas kërkesave DIN 
EN 71-3 - "Migrimi i elementëve të caktuara". Të përshtatshme 
pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë dhe ekzotikë. Shih 
katallogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit 
www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën. Edhe për 
trajtimin e sipërfaqeve të masës së nivelimit prej çimentoje WAKOL 
Z 610 (pa pluhur), WAKOL Z 615 (pa pluhur) dhe WAKOL Z 625, 
kombinuar me LOBASOL® HS Akzent 100 Wax.

Vaj natyral dyshemeje për kërkësa për cilësi të lartë

HS 2K ImpactOil
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INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Udhëzime përpunimi

Mjet aplikimi /  Normë aplikimi
LOBATOOL Rulon Microfaser 60-80 / 30-60ml (g)/m² në varësi të përthithjes së nënshtresës. Njëtrajtësimi i sipërfaqes me 
LOBASAND SpecialPad bezh.

Koha e tharjes
• Mund të ecet pas 12 orëve.
• Mund të përdoret pas 24 orëve.
• Mbulim pas 5 ditësh.
• Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBATOOL Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.

• Trazoni përzierjen, shtoni përforcues në raport 10:1 dhe trazoni (mund të bëhet edhe me LOBATOOL Farbmischer). Në 
rast përzierje sasive të vogla, duhet më parë të maten. Pas përzierjes përpunimi i vajit transparent mund të bëhet për 2 
orë, ndërsa i vaji ngjyrues për 1 orë.

• Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, 
pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.

• Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje 
+15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale 
të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.

• Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në 
mesin e vitit.

• Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
• Tundni mirë materialin.
• Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik 

në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhlzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.
• Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet 

ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

Të dhëna teknike të produkteve

GISCODE Ö10/DD+

Përbërësit vajra vegjetalë të modifikuar, lëndë aktive anionike, ujë, substanca tharëse pa kobalt

Magazinimi dhe transportimi 36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Meterial i parrezikshëm sipas ADR. Nuk 
ndikohet nga ngrica.

HS 2K ImpactOil
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INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Udhëzime përpunimi

Aplikim me rul:
• Pregatisni nënshtresën.
• Aplikoni në shtresë të hollë vaji me rul LOBATOOL Microfaser 60-80.
• Lini të veprojë përafërsisht për 1 orë.
• Rrafshoni më aparat një disku me LOBASAND SpecialPad bezh.

Përdorim mbi masa balancimi prej çimentoje  WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 dhe WAKOL 
Z 625:

Përgatitja:
• Për masën e nivelimit WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ose WAKOL Z 625, aplikoni WAKOL për përdorim direkt në përputhje 

me të dhënat e prodhuesit, mbani parasysh informacionet teknike. 
• Mos e fërkoni masën e stukos, nëse ka përfshirje, shtypini me një teh të mprehtë. 

Struktura e vajosur/e vulosur e sipërfaqes :
• Aplikoni një shtresë të hollë LOBASOL® HS 2K ImpactOil me rulin e vajit me mikro fibra LOBATOOL 60-80, konsumi rreth 

80 g/m²
• Lëmojeni menjëherë me një makineri smerilimi dhe me nënshtresën e vendosur LOBASAND SpecialPad bezhë.
• Tharje për një natë.
• Aplikoni me kujdes dhe hollë seksion pas seksioni LOBASOL® HS Akzent 100 Wax me shpatull LOBATOOL (afro 20 g/m²).
• Lëmojeni menjëherë me një makineri smerilimi dhe me nënshtresën e vendosur LOBASAND SpecialPad bezhë.

Për detaje të tjera ju lutemi kushtoni vëmendje „Rekomandimit të vendosjes së masës niveluese si shtresë përdorimi | 
vajosur/vulosur“.

Ndalohet aplikimi me spërkatje.
Materialii tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësimit të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa 
drurë ekzotikë.
Rruani copat e lagura, pads dhe mjetet e tjera të punës në kuti të mbyllura. Vaji bashkë me pluhurin lëmues, copat e.t.j 
duhet të lagen me ujë ose të mbahen të mbyllura në kuti ose të hidhen poshtë, për të evituar kështu rrezikun e zjarrit 
- ndryshe ekziston rreziku i vetëndezjes.
Aplikimet me shpatull janë të mundshme vetëm në dysheme druri me fuga hermetike. Vaji që ka depërtuar brënda në fuga 
nuk thahet plotësisht për një periudhë kohe të gjatë.

Informacion i rëndësishëm

HS 2K ImpactOil
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INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me 
veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër 
ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia 
relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje 
ose fiksim të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë 
negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të 
shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Connected Systems: Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos 
ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për 
hapësirën e Gjermanisë.

HS 2K ImpactOil


