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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Biela Čierna Hnedá Mocha Steel

Nepreberáme záruky za farbu.

RÔZNE FARBY

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10612 2,5 l 6 144

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice 4,5 ±2%

GISCODE W1

Zloženie voda, pigmenty, neiónické tenzidy, konzervačné látky

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 24 mesiacov, viď. potlač na obale. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až 
+25 °C. Chráňte pred mrazom. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR.

Pigmentové moridlo na vodnej báze na parkety a drevené podlahy. 
Zintenzívnenie farby následne nanášaných farebných olejov. 
Zintenzívnením štruktúry dreva a kresby sa dosiahnu živé farebné 
efekty.

• Pre výrazne silnejšie farby
• Redukuje pre olej špecifikcké zožltnutie
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Bez rozpúšťadiel
• Takmer neobmedzené možnosti farebných kombinácií
• Neutrálny zápach

Oblasť použitia:
Na surových riadne vybrúsených drevinách. Kombináciou 
namáčania a pigmentovania sa dosiahnu intenzívnejšie farebné 
efekty. V kombinácii s LOBASOL HS 2K ImpactOil alebo LOBADUR 
HS 2K IntensiveColor A.T.sa dajú dosiahnuť nespočetné farebné 
efekty. Takmer bezhraničné možnosti úprav nechávajú priestor pre 
množstvo individuálnych riešení.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Nanášacia technika / spotreba materiálu
Striekacia konvica LOBATOOL a nanášač alebo valček na lak LOBATOOL mikrovlákno 100-120 pre zotretie / cca 100-120ml/
m² (8-10m²/l). Dvihnuté drevené vlákna po vyschnutí cez noc zrazte jednokotúčovou brúskou a špeciálnym zeleným padom 
LOBATOOL.

Doba schnutia
• Schnutie cez noc. Olej sa musí naniesť v priebehu 24 hodín.

Produkty vhodné na doimpregnovanie:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, 
silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.

• Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. 
vlhkosť vzduchu 40 % – 65 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne 
vetrať.

• Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre 
použitie v ročnom priemere.

• Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
• Materiál dobre pretrepať.
• Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplývajú na 

farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť.  Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na 
originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.

• Dodatočným impregnovaním sa vo všeobecnosti zintenzívnia nerovnomernosti podkladu/parketovej a drevenej podlahy.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Pokyny ku spracovaniu

PreTone
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Pokyny ku spracovaniu

Aplikácia stieraním
• PreTone pretrieť rovnomerne mikrofázovým valčekom na lakovanie LOBATOOL 100-120.
• Následne vyrovnať valčekom na lakovanie LOBATOOL 100-120 v smere vlákien. Ak je už prvý náter úplne vsiaknutý do 

dreva, treba naniesť prídavný materiál.
• Pracovať po úsekoch.
• Sušenie cez noc.
• Plochu vyhladiť leštičkou so zeleným padom LOBASAND SpecialPad (zalomiť postavené vlákna dreva) a následne 

odstrániť brúsny prach.
• V rámci 24 hodín impregnovať povrch želaným farebným odtieňom LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor alebo LOBADUR® HS 

2K IntensiveColor, spracovanie podľa Technickej informácie produktu.

Aplikácia nástrekom
Hlavne u väčších plôch značí aplikácia nástrekom s LOBATOOL postrekovacou konvicou značnú úsporu času a zároveň 
ergonomický pracovný postup. Aplikácia postrekovačom by sa mala robiť 2 osobami, pretože materiál treba ihneď po 
nastriekaní zjednotiť. Pri nadväzujúcich plochách väčších ako 100 m2 musia byť použité dva alebo viacero prístrojov. 
• Pred začatím prác je treba susediace plochy ako napr. dvere, sokle, a pod. oblepiť vhodnou maliarskou lepiacou páskou. 
• Striekaciu dýzu je podľa možnosti treba držať v konštantnom uhle a vzdialenosti od plochy a PreTone nanášať pás 

za pásom v tenkej vrstve a rovnomerne, cca.  100-120 ml/m². Po nastriekaní pásu ho treba zjednotiť s LOBATOOL 
nanášačom.  

• Nechať schnúť cez noc.
• Vyhladiť plochu s jednokotúčovou brúskou  s podloženým LOBATOOL špeciálnym zeleným padom (zrazenie zodvihnutých 

vlákien dreva) a následne odstrániť brúsny pad. 
• V priebehu 24 hodín impregnovať povrch nanesením vybraného farebného odtieňa LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor, 

spracovanie podľa technickej informácie ku produktu.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom 
kúrení a dreviny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) 
značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, 
elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť 
príčinou optických vád. Záťaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a 
pod.môže mať za následok  nezvratné sfarbenie povrchu.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.
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