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TEKNISK INFORMASJON

Hvit Sort Brun Mocha Steel

Ingen fargegaranti

DIVERSE FARGER

Bearbeidelseshenvisninger

Tekniske data

Art.nr.
10612 2,5 l 6 144

Alle farger leveres i 100 ml mønsterbokser.

Fastlegeme 4,5 ±2%

GISCODE W1

Innholdsdeklarasjon vann, pigmenter, nonioniske tensider, konserveringsmidler

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost. Ingen 
faregods iht. ADR.

Vannbaserte pigmentbeiser for parkett og tregulv. 
Fargetoneintensivering blant fargeoljer. Det genereres levende 
fargeeffekter med intensivering av trestrukturen og mønsteret.

• For betydelig sterkere farger
• Reduserer oljespesifikk gulning
• Sikker og enkel behandling
• Løsemiddelfritt
• Nesten grenseløse fargekombinasjoner mulig
• Luktfri

Bruksområde:
På ubehandlet, omhyggelig slipt tre. Med kombinasjonen av 
utvanning og pigmentering oppnås mer intense fargeeffekter. I 
kombinasjon med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive 
Color kan det oppnås mange fargeeffekter. De nesten ubegrensede 
mulighetene for utforming tillater individuell utarbeiding av 
løsninger.
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TEKNISK INFORMASJON

DIVERSE FARGER

Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA sprøytepumpe og Wischwiesel eller LOBA lakkvalse Microfaser 100-120 som mopp / ca. 100-120ml/m² (8-10m²/l). 
Bryting av oppstilte trefibre etter tørking over natten med enkeltskivemaskin og LOBASAND SpecialPad grønn.

Tørketid
• Tørking over natten. Det må påføres olje innen 24 timer.

For etterimpregnering av egnede produkter:
• 2K Intensive Color
• 2K ImpactOil Color.

• Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, 
silikon, slipestøv og andre forurensninger.

• Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. 
luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.

• For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
• Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLs seisbøtte.
• Rist materialet godt.
• Treets egne fargetone, struktur og porøsitet, samt slipebildets finhet har svært sterk innvirkning på fargetonen som skal 

oppnås. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppretter et fargetonemønster på originaltreet med byggeplasstilpasset 
slipeteknikk for egen kontroll og ev. godkjenning av byggherren.

• Med senere impregnering intensiveres generelt sett ujevnheter i underlag / parkett- og tregulv. For et jevnt utseende er 
det nødvendig med en grundig og homogen forbehandling.

• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 
bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

Bearbeidelseshenvisninger

PreTone
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TEKNISK INFORMASJON

DIVERSE FARGER

Generelle henvisninger

Bearbeidelseshenvisninger

Strykpåføring
• Stryk på PreTone jevnt med LOBA lakkvalse Microfaser 100-120.
• Jevn deretter ut med LOBA lakkvalse 100-120 i fiberretningen, hvis den første påføringen allerede har trukket helt inn i 

treet, må du påføre ekstra material.
• Arbeid avsnittsvis.
• Tørking over natten.
• Glatt flaten med en roterende enkeltskive-maskin med underlagt LOBA spesialpute grønn (bryting av oppstilte trefibre) 

og fjern til slutt slipestøvet.
• Impregner overflaten med ønsket fargetone fra LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor innen 24 timer, 

behandle i henhold til den tekniske informasjonen for produktet.

Sprøytepåføring
Spesielt ved store flater vil sprøytepåføring med LOBA-sprøytekannen gi en betydelig tidsbesparelse og samtidig en 
ergonomisk arbeidsmåte. Påføring med sprøyteapparatet skal gjøres av 2 personer, da materialet må jevnes ut umiddelbart 
etter påsprøytingen. Ved sammenhengende flater på mer enn 100 m², må det brukes 2 eller flere apparater.
• Før arbeidene påbegynnes, skal tilgrensende områder som f.eks. dører, sokler osv. dekkes til med maskeringsteip.
• Hold sprøytedysen i så konstant vinkel og avstand til overflaten som mulig, og sprøyt på PreTone tynt og jevnt bane for 

bane, ca. 100-120 ml/m². Når en stripe er påsprøytet, må det jevnet ut omgående med en LOBA Wischwiesel. 
• Tørking over natten.
• Glatt flaten med en roterende enkeltskive-maskin med underlagt LOBA spesialpute grønn (bryting av oppstilte trefibre) 

og fjern til slutt slipestøvet.
• Impregner overflaten med ønsket fargetone fra LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor innen 24 timer, 

behandle i henhold til den tekniske informasjonen for produktet.
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TEKNISK INFORMASJON

DIVERSE FARGER

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er 
nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker 
du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Kantliming: Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlamellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort 
frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan 
det ikke dannes rissfuger.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og 
monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. 
Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible 
misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.
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