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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λευκό Μαύρο Καφέ Mocha Steel

Χωρίς εγγύηση χρώματος

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10612 2.5 l 6 144

Όλα τα χρώματα διατίθενται σε δοχεία δείγματος 100 ml.

Στερεά σώματα 4,5 ±2%

GISCODE W1

Συστατικά Vερό, χρωστικές ύλες, μη ιονικά τασιενεργά, συντηρητικά

Αποθήκευση και μεταφορά 24 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, λάβετε υπόψη την επιγραφή του δοχείου. Αποθήκευση και 
μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.

Βαφή με βάση νερού για δάπεδα παρκέ και ξύλινα δάπεδα. Τονισμός χρωματικής 
απόχρωσης κάτω από λάδια χρωματισμού. Χάρη στον τονισμό της υφής και των 
ινών του ξύλου επιτυγχάνονται ζωηρά χρωματικά εφέ.

• Για πολύ πιο ισχυρά χρώματα
• Μειώνει το κιτρίνισμα λόγω λαδιών
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Χωρίς διαλύτη
• Δυνατότητα σχεδόν απεριόριστων χρωματικών συνδυασμών
• Με ουδέτερη οσμή

Περιοχή χρήσης:
Πάνω σε ακατέργαστα προσεκτικά λειασμένα ξύλα. Μέσω του συνδυασμού 
διαβροχής και χρώσης επιτυγχάνονται ιδιαίτερα σε ανοιχτές αποχρώσεις πιο 
έντονα χρωματικά εφέ. Σε συνδυασμό με τα LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor 
& LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T. μπορεί να επιτευχθεί μια πληθώρα 
χρωματικών εφέ. Οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης επιτρέπουν 
λύσεις επεξεργασίας για την εκάστοτε εφαρμογή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Αντλία ψεκασμού και παρκετέζα Wischwiesel ή LOBATOOL Ρολό Microfaser 100-120 ως μάκτρο / περ. 100-120ml/m² (8-10m²/l). 
Εξομάλυνση των ανασηκωμένων ινών ξύλου μετά από στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας με μηχανή μονού δίσκου και LOBASAND SpecialPad 
πράσινο.

Χρόνος στεγνώματος
• Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το λάδι πρέπει να επαλειφτεί εντός 24 ωρών.

Προϊόντα κατάλληλα για εκ των υστέρων εμποτισμό:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, 
σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.

• Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε θερμοκρασία δωματίου +15°C έως + 25°C, θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. 
υγρασία αέρα 40% - 65%, θερμοκρασία υλικού +18°C - + 25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.

• Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο 
έτος.

• Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Οι ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου ξύλου, η δομή και το πορώδες, καθώς και η λεπτότητα του μοτίβου λείανσης επιδρούν έντονα στην 

επιτυγχανόμενη χρωματική απόχρωση. Συνιστούμε οπωσδήποτε τη δημιουργία δείγματος απόχρωσης στο αρχικό ξύλο αφού λειανθεί με 
αντίστοιχη τεχνική λείανσης εργοταξίου για δοκιμή και ενδεχομένως την έγκριση από τον ιδιοκτήτη.

• Μέσω του μεταγενέστερου εμποτισμού γενικά οι ανομοιομορφίες του υποστρώματος/δαπέδου παρκέ και ξύλινου δαπέδου γενικά γίνονται πιο 
έντονες. Για ομοιόμορφη εμφάνιση απαιτείται προσεκτική και ομοιογενής εκ των προτέρων επεξεργασία.

• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 
GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Υποδείξεις επεξεργασίας
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Εφαρμογή με σκούπισμα
• Περάστε ομοιόμορφα με σκούπισμα το PreTone με ρολό Microfaser 100-120.
• Στη συνέχεια εξομαλύνετε στην κατεύθυνση των ινών με ρολό 100-120, εφόσον η πρώτη επάλειψη έχει ήδη απορροφηθεί από το ξύλο, εδώ 

επαλείψτε πρόσθετο υλικό.
• Εργαστείτε κατά τμήματα.
• Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Λειάνετε την επιφάνεια με μηχανή μονού δίσκου με τοποθετημένο LOBATOOL Spezial Pad πράσινο (λείανση ανασηκωμένων ινών ξύλου) και 

στη συνέχεια απομακρύνετε τη σκόνη λείανσης.
• Εντός 24 ωρών εμποτίστε την επιφάνεια με την επιθυμητή χρωματική απόχρωση LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor ή LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές πληροφορίες του προϊόντος.

Εφαρμογή με ψεκασμό
Ιδιαίτερα σε μεγάλες επιφάνειες η εφαρμογή με ψεκασμό με τη φιάλη ψεκασμού LOBATOOL εξοικονομεί πολύ χρόνο με ταυτόχρονο εργονομικό 
τρόπο εργασίας. Η εφαρμογή με τη συσκευή ψεκασμού πρέπει να εκτελείται από 2 άτομα και αμέσως μετά τον ψεκασμό πρέπει να γίνεται 
εξομάλυνση. Σε συνδεόμενες επιφάνειες πάνω από 100m² πρέπει να χρησιμοποιηθούν 2 ή περισσότερες συσκευές.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών οι άμεσα παραπλήσιες περιοχές όπως π.χ. πόρτες, σοβατεπί, κλπ. πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη 

αυτοκόλλητη χαρτοταινία.
• Κρατάτε το ακροφύσιο ψεκασμού κατά το δυνατό σε σταθερή γωνία και απόσταση ως προς την επιφάνεια και ψεκάστε PreTone ανά λωρίδες σε 

λεπτή στρώση περ. 100-120ml/m². Όταν μια λωρίδα έχει ψεκαστεί, εξομαλύνετε αμέσως μετά με παρκετέζα LOBATOOL. 
• Στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Λειάνετε την επιφάνεια με μηχανή μονού δίσκου με τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad πράσινο (λείανση ανασηκωμένων ινών ξύλου) και 

στη συνέχεια απομακρύνετε τη σκόνη λείανσης.
• Εντός 24 ωρών εμποτίστε την επιφάνεια με την επιθυμητή χρωματική απόχρωση LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor ή LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές πληροφορίες του προϊόντος.

PreTone



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Τηλ.: +49 7156 357-0 | Φαξ: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Σελίδα 4/4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Κόλλημα ακμών: Τα παρκέ που δεν έχουν κολληθεί σταθερά έναντι ώθησης, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα 
δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδου καθώς και οι τύποι ξύλων με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας (π.χ. οξιά) επιβαρύνονται σε 
περίπτωση διακυμάνσεων στο κλίμα του χώρου (υγρασία αέρα, θερμοκρασία). Σε περίπτωση χρήσης λαδιών δεν μπορούν να προκληθούν ρωγμές 
στους αρμούς.

Αλληλεπιδράσεις: Τα υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές όπως π.χ. υποστρώματα μοκετών, πόδια επίπλων, ροδάκια καρεκλών, ελαστικές 
κόλλες παρκέ ή συναρμολόγησης μπορεί προκαλέσουν μαλάκωμα και αποχρωματισμό. Αποθέσεις σε αρμούς μπορεί να αποτελέσουν αιτία για 
προβλήματα στην αφή και στην εμφάνιση. Επιβαρύνσεις με βαφές μαλλιών, ελαστικά καουτσούκ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και 
παρόμοιων μπορούν να προκαλέσουν μόνιμους, μη αναστρέψιμους αποχρωματισμούς της επιφάνειας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.
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