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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

fehér fekete Barna Mocha Steel

Színgarancia nélkül

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Műszaki adatok

Cikkszám
10612 2,5 l 6 144

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.

Szárazanyag tartalom 4,5 ±2%

GISCODE W1

Tartalom Víz, pigmentek, nem ionos tenzid, konzerválószerek

Tárolás és szállítás 24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Tárolás és szállítás +5 és 
+25 °C között. Fagytól védeni kell. Az ADR szerint nem veszélyes áru.

Vízbázisú pigment-fapác parkettákhoz és fapadlókhoz. Színárnyalat 
kiemelése a színes olaj alatt. A fa szerkezetének és erezetének 
intenzívebbé tételével élénk színhatásokra képes.

• A határozottan erősebb színekért
• Csökkenti az olajra jellemző sárgulást
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Oldószermentes
• Szinte minden színkombináció lehetséges.
• Szagmentes

Alkalmazási terület:
Nyers, gondosan lecsiszolt faanyagokhoz. A vizek és a pigmentálás 
kombinációja révén különösen világos színtónusok esetén erős 
színhatások érhetők el. A LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor & 
LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T. kombinációja számos színhatás 
elérése lehetséges. A kialakításnak ezekkel a szinte végtelen 
lehetőségei egyedileg kidolgozott megoldásokhoz vezethetnek.

PreTone
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL szórópumpa és felmosómop vagy LOBATOOL 100–120 Microfaser lakkhenger mint feltörlő henger / kb. 
100-120ml/m² (8-10m²/l). Egy éjszakán át tartó száradás után törje össze a felálló faszálakat egytárcsás súrológéppel és 
zöld színű LOBATOOL special koronggal.

Száradási idő
• Száradás egy éjszakán át. 24 órán belül fel kell vinni az olajat.

Utólagos impregnáláshoz alkalmas termékek:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, 
szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

• A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, 
relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem 
lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.

• A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell 
törekedni.

• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Rázza fel alaposan az anyagot.
• Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben 

befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az 
építtetővel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt 
eredeti fára.

• Utólagos impregnálással a felület/parketta és a fapadlók egyenetlenségei általában intenzívebbé válnak. Az egységes 
megjelenési képhez gondos és homogén előkezelés szükséges.

• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 
további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Felhasználás

PreTone
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhasználás

Törlés alkalmazása
• A PreTone-t LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkhengerrel egyenletesen törölje fel.
• Végül egyenlítse ki szálirányban LOBATOOL 100-120 méretű lakkhengerrel, amennyiben az első felvitel teljesen 

beszívódott a fába, vigyen fel további anyagot.
• Szakaszonként dolgozzon.
• Száradás egy éjszakán át.
• Csiszolja meg a felületet zöld LOBATOOL Spezial koronggal felszerelt egytárcsás súrológéppel (széttördeli a felálló 

faszálakat), majd távolítsa el a csiszolóport.
• Impregnálja a felületet 24 órán belül a kívánt színű LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor olajjal vagy a LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor szerrel, a munka során vegye figyelembe a termékre vonatkozó műszaki információkat.

Felvitel permetezéssel:
Különösen nagyobb felületeken érhető el jelentős időbeli megtakarítás, ha LOBATOOL szórófejes palackkal végezzük a 
permetezést. A permetezéssel végzett felvitelt két embernek kell végeznie, mivel az anyagot közvetlenül a permetezés 
után el kell törülni. 100 m²-nél nagyobb összefüggő felületeken 2, vagy több készüléket kell alkalmazni.
• A munka megkezdése előtt a közvetlenül határos felületeket, például ajtókat, konnektorokat stb. ragassza le, az erre 

alkalmas festőszalaggal.
• A szórófejet, a felülethez képest lehetőleg állandó szögben és magasságban tartva permetezze a PreTone-t a felületre, 

ezt egyenletesen és vékonyan tegye, kb. 100-120 ml/m² mennyiségben, sávosan haladva. Ha egy sávban befejeződött a 
permetezés, haladéktalanul kezdje meg a törlését LOBATOOL Wischwiesel felhordószerszámmal. 

• Száradás egy éjszakán át.
• Csiszolja meg a felületet egytárcsás csiszológép és zöld LOBATOOL special pad-del, majd távolítsa el a csiszolatport.
• Impregnálja a felületet 24 órán belül a kívánt színű LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor olajjal, vagy a LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor-ral, a munka során vegye figyelembe a termékre vonatkozó műszaki információkat.

PreTone
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető 
faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődésű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának 
(hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyenetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más 
ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a 
tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlók a 
felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.
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