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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10610 750 kg 4 400

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.
10610-90 / Vzorkový set / 17 x 100 ml +  5 x 100 ml PreTone

Farebný dvojzložkový olej High Solid pre drevené podlahy na 
rastlinnej báze. Umocňuje prirodzenosť dreva a zároveň umožňuje 
dosiahnutie excelentnej odolnosti. Takže vhodné pre verejné a 
súkromné priestory s maximálnymi nárokmi, a dokonca aj do 
vlhkých priestorov. Vďaka dobrej vsiakavosti sa drevo konzervuje, 
zostáva pri tom však s otvorenými pórmi a aktívne dýcha. Vďaka 
technológii LOBASOL 2K sa redukujú náklady na údržbu a zároveň sa 
dosiahne lepšia odolnosť voči vode a chemikáliám.

• Vhodnosť pre priestory, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti
• Časovo úsporné spracovanie v 1-dňovom systéme
• Nízka spotreba, veľmi výdatný
• 100% sušiny - bez rozpúšťadiel
• Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Certifikovaná protišmykovosť podľa DIN 51130 pre pracovné 

oblasti
• Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

Oblasť použitia:
Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne 
sú vhodné hrubopórovité listnaté dreviny (dub, jaseň). Vhodný na 
impregnačné prvotné ošetrenie drevenej podlahy. Vhodné aj do 
priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ako napr. kúpeľňa, wellness atď. 
Protišmykové podľa DIN 51130, skupina hodnotenia R10. Vhodné 
na detské hračky, sú splnené požiadavky DIN EN 71-3 - „Migrácia 
niektorých prvkov“. Vhodný takmer pre všetky európske a exotické 
druhy dreva. Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. 
V prípade pochybností je potrebná konzultácia v závode.

Prírodný podlahový olej pre najvyššie nároky

HS 2K ImpactOil Color

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13

10-19°
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základné farby

900005 
Čierna

900126 
Biela

900148 
Sivá

Farby dreva

800099 
Mahagón

800127
Orech

800132 
Parený dub

800145 
Kambala

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

800200 
Dub antik

Trendové farby

700133 
Papyrus

900127 
Chalk

900143 
Oyster

900144 
Clay

900145 
Sand

900146 
Pearl

900147 
Strieborná

Nepreberáme záruky za farbu.

 

RÔZNE FARBY

Údaje o výrobkoch

GISCODE Ö10/DD+

Zloženie modifikované rastlinné oleje, pigmenty, sušiny, voda, bezkobaltové sušiny

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je 
citlivý na mráz.

HS 2K ImpactOil Color
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Nanášacia technika / spotreba materiálu
Špachtľa LOBATOOL / na žiadosť cca 30 g/m² (33 m²/l) v závislosti od savosti podkladu. Egalizácia (zjednotenie) špeciálnym 
béžovým padom LOBATOOL.

Doba schnutia
• Pochôdzne po 12 hodinách.
• Užívateľné po 48 hodinách.
• Zakrytie možné po  10 dňoch.
• Je možné skoršie zakrytie s LOBATOOL Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.

Voliteľné prvotné ošetrenie pre dosiahnutie špeciálneho efektu

Pigmentové moridlo:
• PreTone

• Masu premiešať, pridať tužidlo v pomere 10:1 a miešaním vmiešať. Pokiaľ treba zmiešať čiastkové množstvá, je treba 
tieto odvážiť. Po zmiešaní sa dá transparentný olej spracovať 2 hodiny, farebný olej 1 hodinu.

• Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, 
silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.

• Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. 
vlhkosť vzduchu 40 % – 65 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne 
vetrať.

• Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre 
použitie v ročnom priemere.

• Pri ostatných metódach aplikácie sa môžu parametre, ako časy sušenia a spotreba, odlišovať.
• Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
• Materiál dobre pretrepať.
• Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplývajú na 

farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť.  Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na 
originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.

• Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
• Pred použitím farebných variánt odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické 

zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je 
možné primiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by 
zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný diel.

• Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu  viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred 
začatím práce.

• Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do 
pôvodného stavu možné.

• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 
s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

• Tento produkt je súčasťou „Connected System“ od LOBA a Wakol. Schválené kombinácie s lepidlami na parkety Wakol 
nájdete v časti „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Pokyny ku spracovaniu

HS 2K ImpactOil Color
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Pokyny ku spracovaniu

Aplikácia špachtľou:
• Naniesť olej s LOBATOOL plochou špachtľou.
• Nechať pôsobiť.
• Asi 20 minút od začatia nanášania zjednotiť jednokotúčovým strojom a podloženým LOBATOOL špeciálnym béžovým 

padom.
• Naniesť špachtľou druhú vrstvu oleja.
• Nechať pôsobiť.
• Asi 20 minút od začatia nanášania oleja zjednotiť s jednokotúčovým strojom a podloženým LOBATOOL špeciálnym 

béžovým padom.

Použitie na podlahách so škárami a na palubovke so zrezanými hranami-aplikácia pa-
dom:
Naniesť HS 2K ImpactOilColor priamo na LOBATOOL špeciálny béžový pad. Pomocou jednokotúčového stroja olej vmasírovať. 
Zjednotiť ďalším novým (suchým) LOBATOOL špeciálnym béžovým padom. Schnutie cez noc. Naniesť HS 2K ImpactOilColor 
priamo na LOBATOOL špeciálny béžový pad. Pomocou jednokotúčového stroja olej vmasírovať. Zjednotiť ďalším novým 
LOBATOOL špeciálnym béžovým padom (suchým). Ďalšie informácie ku tejto technike nájdete v  "Tipoch a trikoch"na stránke 
www.loba.de.

Nie je povolená aplikácia striekaním.
Prebytočný materiál sa musí pri zjednocovaní úplne odstrániť. Pri niektorých exotických drevinách je možné dlhšie schnutie.
Nasiaknuté handry, pady a iné pracovné pomôcky uchovávať v uzatvorených nádobách. Olej s brúsnym prachom na látke a 
i.navlhčiť vodou alebo uchovať v uzatvorenom vedre, resp. odstrániť v súlade s protipožiarnymi predpismi - inak hrozí 
samovznietenie.
Nanášanie špachtľou je možné iba u drevených podláh s utesnenými škárami. Olej, ktorý sa dostal do škár schne veľmi 
dlho a nie úplne.

Dôležité pokyny

HS 2K ImpactOil Color
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom 
kúrení a dreviny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) 
značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, 
elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť 
príčinou optických vád. Záťaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a 
pod.môže mať za následok  nezvratné sfarbenie povrchu.

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom 
spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

HS 2K ImpactOil Color


