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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10616 2.5 l 4 120

Στερεά σώματα 46 ±2%

GISCODE Ö60

Συστατικά αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, χρωστικές ύλες, Αποξηραντικά, Vερό, 
Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά 
ADR.

Έγχρωμο λάδι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Τονίζει 
τη φυσικότητα του ξύλου και θέτει συναρπαστικές χρωματικές πινελιές. Λαδώστε 
τις επιστρώσεις βεραντών και τα έπιπλα κήπου σας – επωφεληθείτε από την 
αποτελεσματική προστασία σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Οι βαφές που 
περιέχονται προλαμβάνουν τη γήρανση του ξύλου που προέρχεται από τις 
καιρικές συνθήκες και επιτρέπουν μια ελκυστική χρωματική διαμόρφωση.

• Βαθιά προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, τον παγετό και την υγρασία
• Καλή ιδιότητα διείσδυσης
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Ενδείκνυται και για τον εμποτισμό επίπλων κήπου
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λείες και ραβδωτές σανίδες
• Η προηγούμενη χρήση του LOBADUR DeckPrepare ενισχύει τη μεγάλη 

διάρκεια ζωής
• Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες, ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου και άλλα 
αντικείμενα από ξύλο σε εξωτερικό χώρο. Ενδείκνυται για παιδικά παιχνίδια 
καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN EN 71-3 - «Μετάβαση ορισμένων στοιχείων». 
Αντίσταση σε ολίσθηση κατά DIN 51097, Ομάδα αξιολόγησης Β και DIN 51130 
Ομάδα αξιολόγησης R10.

Φρέσκια χρωματική εμφάνιση και αξιόπιστη προστασία από τον ήλιο και τη 
βροχή

DeckOil Color

10-19°

R10
≥18°

B
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

800145
Ανοιχτό καφέ

800150
Σκούρο καφέ

800099
Κοκκινωπό καφέ

900148 
Γκρι

Χωρίς εγγύηση χρώματος

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Βούρτσα λαδιού, πινέλο, πανί χωρίς χνούδι / 80-120ml/m² ανά εφαρμογή.   
Η πραγματική κατανάλωση υλικού εξαρτάται από το είδος ξύλου, την υγρασία ξύλου και την κατάσταση οπτικής αλλοίωσης της επιφάνειας, 
ενδεχομένως η πραγματική κατανάλωση πρέπει να προσδιοριστεί μέσω δοκιμαστικής εφαρμογής. Ο βέλτιστος εμποτισμός/προστασία 
διασφαλίζεται μόνο κατά την επίτευξη του κορεσμού ινών (μέγιστη απορρόφηση λαδιού του ξύλου). Για αυτό τον σκοπό μπορεί να χρειαστούν 
περισσότερες εφαρμογές.

Χρόνος στεγνώματος
• Στέγνωμα περ. 12 ώρες.

• Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας στους +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία αέρα 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +15°C έως +25°C.
• Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες διότι η εφαρμοζόμενη επίστρωση μπορεί να στεγνώσει 

πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται βροχή.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργήστε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα, την πρόσφυση και την οπτική. Τα 

αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος ξύλου, ιδιαίτερα σε λιπαρά, έντονου χρωματισμού και ρητινώδη είδη ξύλου.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
• Αποφύγετε τη δημιουργία σταγόνων στην επιφάνεια, ή εξομαλύνετέ τις άμεσα με πινέλο ή βούρτσα.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Δεδομένα προϊόντων

DeckOil Color
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Προετοιμασία:
• Αν χρειάζεται, απομακρύνετε πρώτα ακαθαρσίες, βρύα, παλιές στρώσεις.
• Τα νέα τοποθετημένα ξύλα με στεγανούς πόρους συχνά δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν επαρκείς ποσότητες λαδιού, συνεπώς πρέπει 

πρώτα να ανοίξουν οι πόροι. Αυτό μπορεί να συμβεί ως εξής: Αφήνοντας να επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες, εναλλακτικά με πολλές 
διαβροχές με ενδιάμεσα στεγνώματα.

• Καθαρίστε τις παλαιές, έντονα λερωμένες και φθαρμένες ξύλινες βεράντες και ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου με LOBACARE DeckDegrayer, 
λάβετε υπόψη τις τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

Προετοιμασία:
• Επαλείψτε LOBASOL DeckOil ομοιόμορφα με πινέλο ή πανί χωρίς χνούδι προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
• Μετά από διάρκεια δράσης περίπου 30 λεπτών απλώστε πλήρως το λάδι που δεν έχει απορροφηθεί με ένα πινέλο ή με πανί χωρίς χνούδι ή 

αφαιρέστε το.
• Σε ξύλινα έπιπλα, ιδιαίτερα καθίσματα τρίψτε με απορροφητικές πετσέτες έως ότου σχεδόν στεγνώσουν.
• Για μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιήστε βούρτσα LOBATOOL.
• Αν χρειάζεται μετά το στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήστε κι άλλη επάλειψη λαδιού.

Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις 
στεγνώματος.
Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να 
βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Σημαντικές υποδείξεις

DeckOil Color


