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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Продуктови данни

Артикул №
10610 750 g 4 400

2.5 kg 4 120

2-компонентно масло High Solid за дървени подове на растителна основа. 
Подчертава естествения характер на дървото при отлична устойчивост. 
Поради това е подходящ за публичната и частната сфера с най-високи 
изисквания и дори за мокри помещения. Чрез добрата способност да 
прониква дървото се консервира, при това остава обаче с отворени пори и 
активно дишащо. Чрез LOBASOL 2K технологията се редуцира разходът за 
поддръжка и едновременно се постига по-добра устойчивост спрямо вода и 
химикали.

• Подходящ за помещения, които са изложени на повишена влажност.
• Икономисваща време обработка в 1-дневна система
• Малък разход, много икономично
• 100% твърди частици – несъдържащ разтворители
• Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN 51130 за 

работни зони
• Надеждна и лесна обработка
• Едно нанасяне с ролка е достатъчно
• Може да се използва след 24 часа
• Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

Област на приложение:
Подходящ за импрегниращо първо третиране на дървени подове. 
Подходящо и за помещения, които са изложени на повишена влажност, 
като баня, спа зони и др. Противоплъзгащ съгласно DIN 51130 група за 
оценяване R10. Подходящ за детски играчки, изискванията на DIN EN 71-3 
– „Миграция на определени елементи“ се изпълняват. Подходящ за почти 
всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с 
дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение 
е необходимо запитване до завода. Също и за нанасяне върху повърхността 
на циментовите изравняващи замазки WAKOL Z 610 (с ниско ниво на 
прах), WAKOL Z 615 (с ниско ниво на прах) и WAKOL Z 625, в комбинация с 
LOBASOL® HS Akzent 100 Wax.

Естествено подово масло за най-високи изисквания

HS 2K ImpactOil

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13

10-19°

R10
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Указания за обработка

Апликатор / разход на материал
Маслен валяк LOBATOOL микрофазер 60 – 80 /30 – 60 ml (g)/m² в зависимост от поглъщателната способност на основата. Изравняване 
със специална подложка LOBATOOL бежово.

Време за изсъхване
• Може да се преминава по него след 12 часа.
• Може да се използва след 24 часа.
• Покриване след 5 дни.
• По-ранно покритие е възможно с LOBATOOL Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.

• Разбъркайте масата, добавете внимателно втвърдителя в съотношение 10:1 (възможно е и машинно с цветен миксер LOBATOOL). Ако 
трябва да се смесят малки количества, те трябва да бъдат претеглени. След смесването прозрачното масло може да се обработва 2 
часа, цветно масло – 1 час.

• Повърхността трябва да е професионално шлифована. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, 
восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.

• Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна 
влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – + 25°C , максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно 
проветрение на работните помещения.

• За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за 
средногодишно използване.

• Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
• Добре разклатете материала.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
• Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wakol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wakol ще 

намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Продуктови данни

GISCODE Ö10/DD+

Съставки модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Вода, Сухи вещества, несъдържащи кобалт

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към 
измръзване.

HS 2K ImpactOil
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Указания за обработка

Нанасяне с ролка:
• Подгответе основата.
• Нанесете тънко с ролка масло с маслен валяк LOBATOOL микрофазер 60 – 80.
• Време за действие около 1 час
• Изравнете с еднодискова машина и специална подложка LOBATOOL бежово.

Приложение върху циментова изравняваща замазка WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 и WAKOL Z 625:

Подготовка:
• Нанесете изравняващата замазка WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 или WAKOL Z 625 за директна употреба в съответствие с данните на 

производителя WAKOL, спазвайте техническата информация. 
• Не шлифовайте шпакловъчните маси, евентуално отстранете включванията частично с остро острие. 

Изграждане на намаслена/овосъчена повърхност:
• Нанесете тънък слой LOBASOL® HS 2K ImpactOil с микрофибърния валяк за масло LOBATOOL 60 – 80, разход около 80 g/m²
• Непосредствено след това изравнете с еднодискова машина и поставена отдолу специална подложка LOBASAND SpecialPad бежова.
• Изсъхване през нощта.
• Нанесете внимателно, постепенно и на тънък слой LOBASOL® HS Akzent 100 Wax с плоската шпакла LOBATOOL (около 20 g/m²).
• Непосредствено след това изравнете с еднодискова машина и поставена отдолу специална подложка LOBASAND SpecialPad бежово.

За допълнителни детайли спазвайте „Препоръка за схема на нанасяне изравняваща замазка като промишлен под | с нанасяне на масло/
вакса“.

Не е разрешен за нанасяне с разпръскване.
Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на 
изсъхването.
Съхранявайте в затворени съдове напоените парцали, подложки и други работни средства. Навлажнете с вода масло, което е в 
комбинация с шлифовъчен прах, платнени парцали и др. или съхранявайте в затваряща се кофа, съотв. изхвърлете без опасност за 
пожар – в противен случай съществува опасност от самозапалване.
Нанасяния с шпакла са възможни само при дървени подове без фуги. Попадналото във фугите масло не изсъхва напълно за дълъг 
период време.

Важни указания

HS 2K ImpactOil
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, 
както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението 
(влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични 
лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптични 
и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други 
могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се 
стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

HS 2K ImpactOil


