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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Бяло Черно Кафяв Mocha Steel

Без гаранция за цвят

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Продуктови данни

Артикул №
10612 2.5 l 6 144

Всички цветове се предлагат и в 100 ml дози образци.

Твърдо тяло 4,5 ±2%

GISCODE W1

Съставки Вода, пигменти, нейоногенни тензиди, консерванти

Съхранение и транспорт 24 месеца стабилно съхранение, вижте печата върху опаковката. Съхранение и транспорт при +5 до 
+25°C. Да се пази от замръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.

Пигментен байц на водна основа за паркет и дървени подове. Насищане на 
цветовия тон под цветни масла. Поради интензифицирането на дървесната 
структура и шарка се постигат оживени цветови ефекти.

• За видимо по-наситени цветове
• Редуцира специфично за масла пожълтяване
• Надеждна и лесна обработка
• Не съдържа разтворители
• Възможни са почти безгранични цветови комбинации
• Неутрална миризма

Област на приложение:
Върху сурова внимателно шлифована дървесина. Чрез комбинацията от 
мокрене и пигментиране се постигат интензивни цветови ефекти особено 
при светли тонове. В комбинация с LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor & 
LOBADUR® HS 2-компонентен IntensiveColor A.T. може да се постигне 
многообразие на цветовите ефекти. Почти неограничените възможности на 
оформлението позволяват да бъдат изпълнени индивидуални решения.

PreTone
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Апликатор / разход на материал
Разпръскваща помпа и въжена бърсалка и въжена бърсалка LOBATOOL или валяк за лакиране LOBATOOL микрофазер 100 – 120 като 
бърсалка/ок. 100-120ml/m² (8-10m²/l). Счупване на стърчащи се дървесни влакна след съхнене през нощта с еднодискова машина и 
специална подложка LOBATOOL зелено.

Време за изсъхване
• Изсъхване през нощта. Масло трябва да се нанесе в рамките на 24 часа.

Подходящи продукти за допълнително импрегниране:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• 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.
• Собственият цветен нюанс на използваното дърво, неговата структура и порьозност, както и фиността на шлифовъчната мрежа, 

се отразяват много силно на подлежащия на постигане цветен нюанс. Препоръчваме върху оригиналното дърво с подходяща за 
строителната площадка шлифовъчна техника да се нанесе образец на цветния нюанс за собствена проверка и при необходимост за 
разрешение от собственика.

• Чрез допълнителното импрегниране неравностите на основата/паркета и дървения под обикновено стават по-интензивни. За 
равномерен вид се изисква грижлива и хомогенна предварителна обработка.

• 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.

Указания за обработка

PreTone
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Указания за обработка

Нанасяне с бърсане
• Нанесете равномерно PreTone с микрофибърен валяк за нанасяне на покритие LOBATOOL 100-120.
• След това изравнете с валяк за нанасяне на покрития LOBATOOL 100-120 по посока на влакната, ако първото нанасяне вече е 

напълно попило в дървото, нанесете допълнителен материал.
• Работете на отделни участъци.
• Изсъхване през нощта.
• Изравнете добре повърхността с еднодискова машина с подложена специална подложка LOBATOOL зелено (пречупване на стърчащи 

дървени влакна) и след това отстранете праха от шлифоване.
• В рамките на 24 часа импрегнирайте повърхността с желания цвят LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor или LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor, обработка съгласно техническата информация за продукта.

Нанасяне чрез напръскване:
По-специално при по-големи площи нанасянето чрез напръскване с разпръскваща кана LOBATOOL води до значителна икономия на 
време при едновременно ергономичен начин на работа. Нанасянето с разпръскващ уред трябва да се извършва от 2 души, тъй като 
материалът трябва да се изравни непосредствено след напръскването. В свързани съседни области с повече от 100 m² трябва да се 
използват 2 или повече уреда.
• Преди начало на работите непосредствено разположените зони, като например врати, цокли и др., трябва да се облепят с подходящо 

бояджийско тиксо.
• Дръжте разпръскващата дюза под възможно най-постоянен ъгъл и разстояние спрямо повърхността и пръскайте PreTone лента 

след лента равномерно тънко ок. 100-120ml/m². Когато бъде напръскана дадена повърхност, непосредствено след това трябва да се 
изравни с въжена бърсалка LOBATOOL. 

• Изсъхване през нощта.
• Изравнете добре повърхността с еднодискова машина с подложена специална подложка LOBATOOL зелено (пречупване на стърчащи 

дървени влакна) и след това отстранете праха от шлифоване.
• В рамките на 24 часа импрегнирайте повърхността с желания цвят LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor или LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor, обработка съгласно техническата информация за продукта.

PreTone
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

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.

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.
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