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TEKNIK BILGILER

Beyaz Siyah Kahverengi Mocha Steel

Renk garantisi verilmez

ÇEŞITLI RENKLER

Ürün verileri

Ürün No.
10612 2,5 l 6 144

Tüm renkler 100 ml’lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim 4,5 ±2%

GISCODE W1

İçerik maddeleri Su, pigmentler, noniyonik tensitler, koruyucu maddeler

Depolama ve taşıma 24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. +5 ila +25°C’de depolama 
ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR’ye göre tehlikeli madde değildir.

Parke ve ahşap zeminler için su bazlı pigment mordanı. Renkli yağlar 
altında renk tonunu yoğunlaştırma. Ahşap yapısının ve damarların 
yoğunlaştırılması ile canlı renk efektleri elde edilir.

• Belirgin şekilde daha güçlü renkler için
• Yağa özel solmayı azaltır
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Solvent içermez
• Neredeyse sınırsız renk kombinasyonları oluşturulabilir
• Kokusuz

Kullanım alanı:
Ham, özenli şekilde zımparalanmış ağaçlarda. Islatma ve 
pigmentleme kombinasyonu ile özellikle açık renk tonlarında daha 
yoğun renk efektleri elde edilir. LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor & 
LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T.ile birlikte çok sayıda renk efekti 
elde edilebilir. Neredeyse sınırsız tasarım olanakları, kişiye özel 
şejilde hazırlanmış çözümlere olanak sağlar.

PreTone
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TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi
LOBATOOL püskürtme pompası ve saplı temizleme mopu veya LOBATOOL cila rulosu mikro elyaf 100-120 silecek olarak / 
yaklaşık 100-120ml/m² (8-10m²/l). Biriken ahşap liflerinin gece boyunca kurumasından sonra tek diskli parlatma makinesi ve 
LOBATOOL yeşil özel pedle kırılması.

Kuruma süresi
• Gece boyunca kuruma. Yağ, 24 saat içinde uygulanmalıdır.

Sonradan emprenyeleme için uygun ürünler:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, 
zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.

• +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, 
maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.

• Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate 
alınmalıdır.

• Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBATOOL cila kovasını kullanın.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok 

ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği 
deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.

• Sonradan emprenyeleme yapılarak zemin/parke ve ahşap tabanın bozuklukları genel olarak yoğunlaştırılır. Eşit bir 
görünüm olmasını sağlamak için özenli ve homojen bir ön işlem yapılması gerekir.

• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 
adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

Uygulama talimatları

PreTone
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TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama talimatları

Silme uygulaması
• PreTone'u, LOBATOOL mikro fiber 100-120 cila rulosu ile eşit şekilde silin.
• Daha sonra, ilk kat tamamen ahşabın içine çekildiğinde LOBATOLL 100-120 cila rulosu ile lif yönünde eşitleyin, bu sırada 

ek malzemeyi uygulayın.
• Bölüm şeklinde çalışın.
• Gece boyunca kuruma.
• Yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBATOOL yeşil özel pedle düzleyin (biriken ahşap liflerini kırın) 

ve ardından zımpara tozunu temizleyin.
• 24 saat içinde yüzeyi istenen LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor veya LOBADUR® HS 2K IntensiveColor tonuyla 

emprenyeleyin,uygulama, ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde yapılır.

Püskürtme uygulaması
Püskürtme uygulaması, özellikle büyük yüzeylerde LOBATOOL püskürtücü ile önemli ölçüde zaman tasarrufu ve aynı 
zamanda ergonomik bir çalışma şekli sağlar. Püskürtme işleminden hemen sonra malzemenin eşitlenmesi gerektiği için, 
püskürtme cihazıyla uygulama işlemi 2 kişi tarafından yapılmalıdır. 100 m²'den büyük bağlantılı yüzeylerde 2 veya daha fazla 
cihazın kullanılması gerekir.
• Çalışmalara başlamadan önce örn. kapılar, bazalar, vb. bitişik bölgeler uygun maskeleme bandıyla yapıştırılarak 

kapatılmalıdır.
• Püskürtme memesini yüzeye göre mümkün olduğunca sabit açıda ve mesafede tutun ve her hatta PreTone'u yaklaşık 

100-120 ml/m² eşit, ince bir şekilde püskürtün. Bir hatta püskürtme işlemi yapıldıysa, hemen ardından bir LOBATOOL saplı 
temizleme mopu ile eşitleme işlemi yapın. 

• Gece boyunca kuruma.
• Yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBATOOL yeşil özel pedle düzleyin (biriken ahşap liflerini kırın) 

ve ardından zımpara tozunu temizleyin.
• 24 saat içinde yüzeyi istenen LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor veya LOBADUR® HS 2K IntensiveColor tonuyla 

emprenyeleyin,uygulama, ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde yapılır.

PreTone



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Almanya
Telefon: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-posta: service@loba.de | www.loba.de

01
/0

4/
20

22

Sayfa 4/4 

TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke 
ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, 
sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi 
yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma 
hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden 
kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.
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