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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10610 750 g 4 400

2.5 kg 4 120

Λάδι 2 K High Solid για ξύλινα δάπεδα σε φυτική βάση. Τονίζει τη φυσικότητα 
του ξύλου με άριστη αντοχή. Συνεπώς ενδείκνυται για το δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα με πολύ υψηλές απαιτήσεις ακόμη και σε υγρές περιοχές. Χάρη στη μεγάλη 
ικανότητα διείσδυσης το ξύλο διατηρείται, ενώ οι πόροι παραμένουν ανοιχτοί 
και μπορεί να «αναπνέει». Χάρη στην τεχνολογία LOBASOL 2 συστατικών 
μειώνονται οι εργασίες περιποίησης και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη 
αντοχή στο νερό και ατα χημικά.

• Καταλληλότητα για χώρους που εκτίθενται σε αυξημένη υγρασία
• Επεξεργασία που εξοικονομεί χρόνο με το σύστημα 1 ημέρας
• Χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση
• 100 % χωρίς στερεά σώματα - διαλύτες
• Πιστοποιημένη αντιολισθητική ιδιότητα για χώρους εργασίας DIN 51130
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Μια επάλειψη με ρολό αρκεί
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις μετά από 24 ώρες
• Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για την αρχική επεξεργασία εμποτισμού ξύλινων δαπέδων. 
Ενδείκνυται και για χώρους οι οποίοι εκτίθενται σε αυξημένη υγρασία, όπως 
λουτρό, χώροι Σπα, κλπ. Αντίσταση στην ολίσθηση κατά DIN 51130 Ομάδα 
αξιολόγησης R10. Ενδείκνυται για παιδικά παιχνίδια καλύπτονται οι απαιτήσεις 
του DIN EN 71-3 - «Μετάβαση ορισμένων στοιχείων». Ενδείκνυται για σχεδόν 
όλους τους ευρωπαϊκούς και εξωτικούς τύπους ξύλου. Λάβετε υπόψη τον 
κατάλογο τύπων ξύλου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.loba.de. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας απαιτείται επικοινωνία με το εργοστάσιο. Επίσης για την 
επιφανειακή επεξεργασία των επιφανειακών κονιαμάτων ισοστάθμισης WAKOL 
Z 610 (χαμηλή σκόνη), WAKOL Z 615 (χαμηλή σκόνη) και WAKOL Z 625, σε 
συνδυασμό με LOBASOL® HS Akzent 100 Wax.

Φυσικό λάδι δαπέδου για πολύ υψηλές απαιτήσεις

HS 2K ImpactOil

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13

10-19°

R10
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80 / 30-60ml (g)/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Εξομάλυνση με LOBASAND 
SpecialPad μπεζ.

Χρόνος στεγνώματος
• Μπορεί να πατηθεί μετά από 12 ώρες.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 24 ώρες.
• Κάλυψη μετά από 5 μέρες.
• Η νωρίτερη κάλυψη είναι εφικτή με LOBATOOL Cover 400, για λεπτομέρειες βλέπε τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

• Ανακατέψτε τη μάζα, προσθέστε το σκληρυντή σε αναλογία 10:1 και αναδεύστε (είναι επίσης εφικτό μηχανικά με αναδευτήρα χρωμάτων 
LOBATOOL Farbmischer). Αν πρέπει να αναμειχθούν τμηματικές ποσότητες, αυτές πρέπει να είναι εξισορροπημένες. Μετά την ανάμειξη η 
επεξεργασία του διαφανούς λαδιού μπορεί να γίνει για 2 ώρες, το λαδιού χρωματισμού για 1 ώρα.

• Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, 
σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.

• Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε θερμοκρασία δωματίου +15°C έως + 25°C, θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. 
υγρασία αέρα 40% - 65%, θερμοκρασία υλικού +18°C - + 25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.

• Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο 
έτος.

• Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
• Αυτό το προϊόν είναι συστατικό του „Connected Systems“ των LOBA και Wakol. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί με κόλλες παρκέ Wakol 

λαμβάνονται από τον „Πίνακα Connected Systems“: www.loba.de/connected-systems

Δεδομένα προϊόντων

GISCODE Ö10/DD+

Συστατικά τροποποιημένα φυτικά έλαια, Αποξηραντικά, Vερό, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Δεν επηρεάζεται από τον 
παγετό.

HS 2K ImpactOil
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Εφαρμογή με ρολό:
• Προετοιμάστε το υπόστρωμα.
• Περάστε μια λεπτή στρώση λάδι με LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80.
• Διάρκεια δράσης περίπου 1 ώρα.
• Εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Εφαρμογή σε τσιμεντοειδή κονιάματα ισοστάθμισης WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 και WAKOL Z 625:

Προετοιμασία:
• Κονίαμα ισοστάθμισης WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ή WAKOL Z 625 για άμεση χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή εφαρμόστε 

το WAKOL, προσέξτε τις τεχνικές πληροφορίες. 
• Μη λειαίνετε το κονίαμα ισοστάθμισης, αποσπάστε τυχόν εγκλεισμούς μερικώς με αιχμηρή λεπίδα. 

Δομή λαδωμένη/κερωμένη επιφάνεια:
• Περάστε με ρολό μια λεπτή στρώση LOBASOL® HS 2K ImpactOil με το LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80, κατανάλωση περίπου 80 g/m²
• Αμέσως μετά ισοσταθμίστε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο από κάτω LOBASAND SpecialPad μπεζ.
• Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Επαλείψτε σε λεπτή στρώση LOBASOL® HS Akzent 100 Wax με τη LOBATOOL Σπάτουλα τμηματικά (περίπου 20 g/m²).
• Αμέσως μετά εξομαλύνετε με μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad μπεζ.

Για περαιτέρω πληροφορίες προσέξτε το "Προτεινόμενη δομή κονιάματος ισοστάθμισης ως επίστρωση χρήσης | λαδωμένο/κερωμένο".

Δεν επιτρέπεται για εφαρμογή με ψεκασμό.
Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις 
στεγνώματος.
Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να 
βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος αυτανάφλεξης.
Οι εφαρμογές με σπάτουλα είναι εφικτές μόνο σε ξύλινα δάπεδα με στεγανούς αρμούς. Το λάδι που έχει εισχωρήσει μέσα στους αρμούς δεν 
στεγνώνει πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημαντικές υποδείξεις

HS 2K ImpactOil
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Κόλλημα ακμών: Τα παρκέ που δεν έχουν κολληθεί σταθερά έναντι ώθησης, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα 
δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδου καθώς και οι τύποι ξύλων με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας (π.χ. οξιά) επιβαρύνονται σε 
περίπτωση διακυμάνσεων στο κλίμα του χώρου (υγρασία αέρα, θερμοκρασία). Σε περίπτωση χρήσης λαδιών δεν μπορούν να προκληθούν ρωγμές 
στους αρμούς.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές 
κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για 
προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και 
παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Connected Systems: Μέσω των Connected Systems ελεγμένα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα έτσι ώστε με ενδεδειγμένη επεξεργασία να μην 
παρουσιάζεται σκούρα απόχρωση, που προκαλείται μέσω χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιφανειακής επεξεργασίας και κόλλας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.
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