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TEHNIČNE INFORMACIJE

Bela Črna Rjava Mocha Steel

Ne jamčimo za barvne odtenke

RAZLIČNE BARVE

Podatki o izdelku

Št. artikla
10612 2,5 l 6 144

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.

Trdni delci 4,5 ±2%

GISCODE W1

Sestavine Voda, pigmenti, neionski tenzidi, konzervirna sredstva

Skladiščenje in prevažanje 24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Skladiščenje in 
prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo. Ni nevaren tovor po ADR.

Pigmentno lužilo na vodni osnovi za parket in lesene pode. Okrepi 
barvo pod barvnimi olji. S krepitvijo videza zgradbe lesa in vlaken so 
doseženi živahni barvni učinki.

• Za bistveno močnejše barve
• Zmanjša rumenenje zaradi olja
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Brez topil
• Skoraj brezmejne možnosti barvnih kombinacij
• Nevtralen vonj

Področje uporabe:
Na surovi in skrbno zbrušeni les. S kombinacijo močenja in 
pigmentiranja dosežemo zlasti pri svetlejših barvnih odtenkih 
intenzivnejše barvne učinke. V kombinaciji s sredstvom LOBASOL® 
HS 2K ImpactOilColor in LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T. lahko 
dosežete številne barvne učinke. Skoraj neomejene možnosti 
oblikovanja omogočajo individualne rešitve.
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TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Naprava za nanašanje / poraba materiala
Pršilna črpalka LOBATOOL in palica za brisanje ali valjček za lakiranje z mikrovlakni LOBATOOL 100-120 kot palica za brisanje/
približno do 100-120ml/m² (8-10m²/l). Po sušenju čez noč polomite dvignjena lesena vlakna z enoploščnim strojem in 
zeleno posebno blazinico LOBATOOL.

Čas sušenja
• Sušenje čez noč. Olje morate nanesti v 24 urah.

Izdelki za naknadno impregnacijo:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, 
silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.

• Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni 
vlažnosti od 40 do 65 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno 
prezračevanje delovnih prostorov.

• Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju 
skozi vse leto.

• Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
• Dobro stresite material.
• Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. 

Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po 
potrebi zahtevate odobritev investitorja.

• Z naknadno impregnacijo se na splošno okrepijo razlike v podlagi in parketu/lesenih talnih oblogah. Za enakomerno 
podobo je potrebna skrbna in homogena predhodna obdelava.

• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 
za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Navodila za obdelavo
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TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Navodila za obdelavo

Nanašanje z brisanjem:
• Sredstvo PreTone enakomerno razmažite z valjčkom za lak z mikrovlakni LOBATOOL 100–120.
• Nato z valjčkom za lak LOBATOOL 100–120 izravnajte v smeri vlaken. Če se je prvi premaz že do konca vpil v les, nanesite 

dodatni material.
• Delajte po odsekih.
• Sušenje čez noč.
• Površino očistite z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBATOOL (s tem polomite stoječa lesena vlakna) 

ter nato odstranite prah zaradi brušenja.
• Površino v manj kot 24 urah impregnirajte s sredstvom LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor ali LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor v želenem odtenku, pri delu upoštevajte tehnične informacije za izdelek.

Nanašanje s pršenjem:
Zlasti pri večjih površinah lahko z nanašanjem s pršilno kanglico LOBATOOL prihranite veliko časa, hkrati pa si zagotovite 
ergonomsko delo. Nanašanje s pršilno napravo morata opraviti 2 osebi, takoj po pršenju je treba opraviti izravnavo 
materiala. Pri površinah, ki v enem kosu obsegajo nad 100 m², je treba uporabiti 2 ali več naprav.
• Pred začetkom del je treba s primernim zaščitnim trakom prelepiti sosednje površine, na primer vrata, podnožja itd.
• Pršilno šobo držite pod kar se da stalnim kotom in pri stalni oddaljenosti od površine ter enakomerno na tanko nanesite 

posamezne proge sredstva PreTone s porabo približno od 100-120ml/m². Ko je proga napršena, jo takoj izravnajte s 
palico za brisanje LOBATOOL. 

• Sušenje čez noč.
• Površino očistite z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBATOOL (s tem polomite stoječa lesena vlakna) 

ter nato odstranite prah zaradi brušenja.
• Površino v manj kot 24 urah impregnirajte s sredstvom LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor ali LOBADUR® HS 2K 

IntensiveColor v želenem odtenku, pri delu upoštevajte tehnične informacije za izdelek.
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RAZLIČNE BARVE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Lepljenje robov: Parket, ki ni nepremično prilepljen, leseni pod, lamelni parket z visokimi robovi, parket na tlakih s talnim 
ogrevanjem in vrste lesa, ki hitro spreminjajo vsebnost vlage (npr. bukev), se pri spremembah klime (temperatura, vlaga) v 
prostoru močno krčijo in raztezajo. Pri uporabi olj ne more priti do nastajanja rež zaradi odtrganja.

Medsebojni učinki: Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca 
stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko 
povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, 
motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.
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