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TECHNICKÉ INFORMACE

Bílá Černá Hnědá Mocha Steel

Nepřebíráme záruky za barvu

RŮZNÉ BARVY

Údaje o výrobcích

Č. položky
10612 2.5 l 6 144

Všechny barvy dodáváme také ve vzorových dózách.

Pevná tělesa 4,5 ±2%

GISCODE W1

Složení Voda, pigmenty, neionické tenzidy, konzervační prostředky

Skladování a přeprava Skladovatelnost 24 měsíců, viz potisk na obalu. Skladování a přeprava při teplotě +5 až 
+25 °C. Chraňte před mrazem. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

Pigmentové mořidlo na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy. 
Zvýraznění barevných odstínů olejů. Zvýrazněním struktury dřeva a 
let je dosaženo živých barevných efektů.

• Pro výrazně sytější barvy
• Snižuje specifické žloutnutí olejů
• Bezpečné a snadné zpracování
• Neobsahuje rozpouštědla
• Téměř neomezené možnosti barevných kombinací
• Neutrální zápach

Rozsah použití:
Na neupravené, dobře vybroušené dřevo. Intenzivnějších barevných 
účinků se dosahuje pomocí kombinace vody a pigmentu,  u lehkých 
barevných tónů. Perfektní v kombinaci s LOBASOL® HS 2K Impact Oil 
Color & LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T..
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TECHNICKÉ INFORMACE

RŮZNÉ BARVY

Nanášecí technika / spotřeba materiálu
Postřikovač LOBATOOL a lasička nebo lakový váleček LOBATOOL mikrovlákno 100-120 k setření / cca 100-120ml/m² 
(8-10m²/l). Napřímená vlákna dřeva po vyschnutí přes noc srazte leštičkou parket a speciálním zeleným padem LOBATOOL.

Doba schnutí
• Nechejte schnout přes noc. Olej musí být nanesen do 24 hodin.

Výrobky vhodné k dodatečné impregnaci:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• Povrch musí být odborně zbroušen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, 
silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.

• Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až + 25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti 
vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu+18°C - + 25°C, max. vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně 
větrat.

• Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním 
průměru.

• Materiál nevylívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
• Materiál dobře protřepejte.
• Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný 

odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálním dřevu broušenému stavební technikou 
vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.

• Dodatečnou impregnací jsou nepravidelnosti podkladu/parket a dřevěných podlah obecně zintenzívněny. K dosažení 
rovnoměrného vzhledu je nutná pečlivá a homogenní vstupní příprava.

• Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE 
v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Pokyny ke zpracování
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TECHNICKÉ INFORMACE

RŮZNÉ BARVY

Pokyny ke zpracování

Aplikace rozetřením
• Rovnoměrně naneste přípravek PreTone lakovacím válečkem LOBATOOL z mikrovlákna 100-120.
• Následně rozetřete lakovacím válečkem LOBATOOL 100-120 ve směru vláken, pokud se již první nátěr kompletně vsákl 

do dřeva, přitom naneste další materiál.
• Pracujte po jednotlivých úsecích.
• Nechejte schnout přes noc.
• Vyhlaďte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBATOOL (sražení postavených dřevitých vláken) a následně 

odstraňte prach z broušení.
• Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor nebo LOBADUR® HS 

2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.

Aplikace nástřikem
Především u větších ploch představuje nástřik postřikovačem LOBATOOL značnou časovou úsporu při současně 
ergonomickém pracovním postupu. Aplikace postřikovačem musí být provedena 2 osobami, protože materiál musí být ihned 
po nastříkání egalizován. V případě souvislých ploch větších než 100 m² musíte použít 2 nebo více přístrojů.
• Před zahájením práce musíte olepit bezprostředně sousední části jako jsou např. dveře, sokly apod. vhodnou malířskou 

páskou.
• Držte postřikovač v co nejrovnoměrnějším úhlu a vzdálenosti od plochy a postřikujte přípravek PreTone pruh vedle 

pruhu rovnoměrně v tenké vrstvě cca 100-120 ml/m². Jakmile nastříkáte pruh, musíte ihned poté egalizovat lasičkou 
LOBATOOL. 

• Nechejte schnout přes noc.
• Vyhlaďte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBATOOL (sražení postavených dřevitých vláken) a následně 

odstraňte prach z broušení.
• Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor nebo LOBADUR® HS 

2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.
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TECHNICKÉ INFORMACE

RŮZNÉ BARVY

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou 
reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, 
teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická 
lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zabarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou 
optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na 
motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na 
území Německa.
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