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TEKNISIÄ TIETOJA

Valkoinen Musta Ruskea Mocha Steel

Ei väritakuuta

ERI VÄREJÄ

Työstöohjeita

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10612 2,5 l 6 144

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.

Fast element 4,5 ±2%

GISCODE W1

Sisältö vesi, pigmentit, ei-ioniset tensidit, säilöntäaineet

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei 
ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Vesipohjainen pigmenttipetsi parketille ja puulattialle. Voimistaa 
värisävyjä väriöljyjen avulla. Puun rakenteen ja kuvioinnin 
tehostaminen takaa elävät väriefektit.

• Selkeästi voimakkaammille väreille
• Vähentää öljyyn liittyvää kellastumista
• Turvallinen ja helppo käsittely
• Liuotinvapaa
• Lähes rajaton määrä väriyhdistelmiä
• Neutraali tuoksu

Käyttöalue:
Käsittelemättömälle, huolellisesti hiotulle puulle. Vedellä 
laimennus ja pigmentointi mahdollistavat entistä voimakkaammat 
väritehosteet. Yhdessä LOBA 2K ImpactOil Colorin tai LOBA 2K 
Intensive Color:n kanssa voidaan saada aikaan monia erilaisia 
väritehosteita. Toteutusmahdollisuuksien lähes rajaton määrä takaa 
yksilölliset ratkaisut.
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TEKNISIÄ TIETOJA

ERI VÄREJÄ

Ohennin
Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-suihkepullo ja Wischwiesel-lasta tai mikrokuituinen LOBATOOL-lakkatela 100–120 pyyhkimenä / noin 
100-120ml/m² (8-10m²/l). Hio yön yli kuivumisen jälkeen pystyyn nousseet puukuidut lattianhoitokoneella ja vihreällä 
LOBATOOL-erikoislaikalla.

Kuivumisaika
• Kuivuminen yön yli. Öljy täytyy levittää 24 kuluessa.

Jälkikyllästykseen sopivat tuotteet:
• 2K Intensive Color
• 2K ImpactOil Color.

• Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, 
öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.

• Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen 
ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat 
huolellisesti.

• Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen 
huoneilmasto.

• Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
• Ravistele ainetta perusteellisesti.
• Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti 

saavutettavaan värisävyyn. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella 
hiomatekniikalla värisävymalleja omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.

• Jälkeenpäin tehtävä kyllästys yleensä voimistaa alustan / parketti- ja puulattioiden epätasaisuuksia. Tasalaatuinen 
ulkonäkö edellyttää huolellista ja yhtenäistä esikäsittelyä.

• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 
käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Työstöohjeita
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TEKNISIÄ TIETOJA

ERI VÄREJÄ

Yleisiä ohjeita

Työstöohjeita

Levitys pyyhkimällä
• Pyyhi PreTone-tuotetta tasaisesti mikrokuituisella LOBATOOL-lakkatelalla 100-120.
• Tasoita LOBATOOL-lakkatelalla 100-120 syiden suuntaisesti sen jälkeen, kun ensimmäinen kerros on jo imeytynyt 

kokonaan puuhun, ja levitä samalla lisää ainetta.
• Etene vyöhykkeittäin.
• Kuivuminen yön yli.
• Tasoita alue lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla (hio pystyyn nousseet puukuidut) ja poista sen 

jälkeen hiomapöly.
• Kyllästä pinta 24 tunnin kuluessa halutunsävyisellä LOBA 2K ImpactOilColor- tai LOBA 2K IntensiveColor -tuotteella, 

käsittele tuotteen teknisten tietojen mukaan.

Levitys suihkuttamalla
Varsinkin suurten alueiden yhteydessä LOBA-suihkepullolla tehtävä levitys suihkuttamalla säästää huomattavasti aikaa ja 
on samalla ergonomisempi työtapa. Suihkuttimella tehtävässä levityksessä tarvitaan kaksi henkilöä, sillä aine täytyy tasata 
välittömästi suihkuttamisen jälkeen. Jos viereiset alueet ovat yli 100 m², täytyy käyttää kahta tai useampaa laitetta.
• Ennen töiden aloittamista täytyy aivan vieressä olevat alueet, kuten ovet ja jalkalistat, peittää maalarinteipillä.
• Pidä suutin mahdollisimman samassa kulmassa ja samalla etäisyydellä pintaan nähden sekä suihkuta PreTone-tuotetta 

kaistale kerrallaan tasaisesti ohuena kerroksena noin 100-120 ml/m². Kun yksi kaistale on suihkutettu, tasoita se 
välittömästi LOBA Wischwiesel -lastalla. 

• Kuivuminen yön yli.
• Tasoita alue lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBA-erikoislaikalla (hio pystyyn nousseet puukuidut) ja poista sen jälkeen 

hiomapöly.
• Kyllästä pinta 24 tunnin kuluessa halutunsävyisellä LOBA 2K ImpactOilColor- tai LOBA 2K IntensiveColor -tuotteella, 

käsittele tuotteen teknisten tietojen mukaan.
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TEKNISIÄ TIETOJA

ERI VÄREJÄ

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen 
päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti 
huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, 
joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa 
kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden 
kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.
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