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TEKNISK INFORMATION

Hvid Sort Brun Mocha Steel

Ingen farvegaranti

DIVERSE FARVER

Henvisninger til brug

Tekniske data

Varenr.
10612 2,5 l 6 144

Alle farver fås også i 100 ml prøvedåser.

Fast element 4,5 ±2%

GIS-KODE W1

Indholdsdeklaration Vand, Pigmenter, Ikke-ioniske tensider, Konserveringsmidler

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost. 
Ikke farligt gods iht. ADR.

Vandbaseret pigmentbejdse til parket- og trægulve. Intensivering af 
farvenuancer under farveolier. Med intensivering af træstruktur og 
åring opnås der livlige farveeffekter.

• Til tydeligt kraftigere farver
• Reducerer oliespecifik gulning
• Sikker og enkel forarbejdning
• Opløsningsmiddelfri
• Næsten ubegrænsede muligheder mht. farvekombinationer
• Lugtneutral

Anvendelsesområde:
På rå, omhyggeligt slebne træsorter. Ved at kombinere vandet 
og pigmenteringen opnås der mere intensive farveeffekter. I 
kombination med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive 
Color kan der opnås en lang række farveeffekter. De næsten 
ubegrænsede muligheder for udformning giver mulighed for at 
udarbejde individuelle løsninger.
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TEKNISK INFORMATION

DIVERSE FARVER

Fortynder
Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA spraypumpe og gulvskraber eller LOBA lakrulle mikrofiber 100-120 som moppe / ca. 100-120ml/m² (8-10m²/l). 
Knækning af rejste træfibre efter tørring natten over med enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad grøn.

Tørringstid
• Tørring natten over. Olien skal påføres inden for 24 timer.

Produkter der er egnede til efterimprægnering:
• 2K Intensive Color
• 2K ImpactOil Color.

• Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, 
silikone, slibestøv og andet smuds.

• De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, 
rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af 
arbejdsrum.

• For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være 
gennemsnitligt for året.

• Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
• Ryst materialet godt.
• Det anvendte træs egen farvenuance, dets struktur og porer påvirker, lige som slibebilledets finhed meget kraftigt den 

farvenuance, der kan opnås. Vi anbefaler indtrængende, at man på det originale træ, med slibeteknik der er egnet til 
byggepladsen, laver farvenuanceprøver til egen kontrol, og i givet fald til godkendelse af bygherren.

• Ved den efterfølgende imprægnering intensiveres uregelmæssigheder i underlag/parket- og trægulv generelt. For at 
opnå et ensartet udseende er en omhyggelig og homogen forbehandling nødvendig.

• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 
GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

Henvisninger til brug
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TEKNISK INFORMATION

DIVERSE FARVER

Generelle henvisninger

Henvisninger til brug

Skraberpåføring
• Påfør PreTone jævnt med LOBA lakrulle mikrofiber 100-120.
• Egaliser derefter med LOBA lakrulle 100-120 i årernes retning, hvis den første påføring allerede er trukket helt ind i 

træet; påfør herunder ekstra materiale.
• Arbejd i sektioner.
• Tørring natten over.
• Glat fladen med en enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad grøn (knækning af rejste træfibre) og fjern derefter 

slibestøvet.
• Inden for 24 timer skal overfladen imprægneres med den ønskede LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor. 

Forarbejdning i henhold til den tekniske information om produktet.

Spraypåføring
Især når det drejer sig om større flader giver spraypåføringen med LOBA spraykande betydelige tidsbesparelser, samtidig 
med at man får en ergonomisk arbejdsstilling Påføringen med spraykanden bør udføres af 2 personer, da materialet skal 
egaliseres umiddelbart efter påsprayningen. Hvis der er tale om sammenhængende arealer på mere end 100 m², skal der 
bruges 2 eller flere kander.
• Før arbejdet påbegyndes skal umiddelbart tilgrænsende områder, som f.eks. døre, sokler osv. afdækkes med egnet 

malertape.
• Hold spraydåsen i en så konstant vinkel og afstand til overfladen som muligt og spray PreTone på i et ensartet tyndt lag 

bane for bane, ca. 100-120 ml/m². Når en bane er sprayet færdig, skal der umiddelbart efter egaliseres med en LOBA 
gulvskraber. 

• Tørring natten over.
• Glat fladen med en enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad grøn (knækning af rejste træfibre) og fjern derefter 

slibestøvet.
• Inden for 24 timer skal overfladen imprægneres med den ønskede LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor. 

Forarbejdning i henhold til den tekniske information om produktet.
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TEKNISK INFORMATION

DIVERSE FARVER

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

Kantlimning: Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægninger, højkantslamelparket og parket på 
gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, 
temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgører, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og 
montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske 
forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, 
irreversible misfarvninger af overfladen.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.
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