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Műszaki adatok

Cikkszám
10616 750 ml 6 480

2,5 l 4 120
12 l - 42

Szárazanyag tartalom 45,4 ±2%

GISCODE Ö60

Tartalom alifatikus szénhidrogének, módosított növényi olajok, szárazanyag, Víz, kobaltmentes 
szárazanyag

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny. Az ADR szerint nem veszélyes áru.

Kültéri fafelületek impregnálószere. Kiemeli a fa természetes 
jellegét. Védje meg fateraszát és kerti bútorait a széltől és az 
időjárástól! A LOBASOL DeckOil alapját növényi olajok képezik és 
hatékony mélyre ható védelmet kínál.

• Mélyre ható védelem fagy és nedvesség ellen
• Jó behatolóképesség
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Kerti bútorok impregnálására is alkalmas
• Sima és bordázott deszkákhoz alkalmazható
• A LOBADUR DeckPrepare előzetes alkalmazása erősíti a 

tartósságot
• A EN 71-3 szabvány szerint gyerekjátékokhoz is alkalmas

Alkalmazási terület:
Fateraszok és más faburkolatok, kerti bútorok és kültéri fatárgyak 
ápolására alkalmas. Alkalmazható gyerekjátékokon is, a DIN EN 71-3 
szabvány „Egyes elemek vándorlása” követelménye teljesül. A DIN 
51097 szabvány B értékelési csoportja és a DIN 51130 szabvány R10 
értékelési csoportja szerint csúszásgátló.

Erőssége a karakter: Juttassa érvényre a terasz faburkolatának 
természetes szépségét

DeckOil

10-19°

R10
≥18°

B
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Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL olajkefe, ecset, nem bolyhosodó kendő / 80-120ml/m² felhordásonként.   
A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól függően is eltérő, hogy a felületet az 
időjárás mennyire veszi igénybe. Szükség esetén próbakenéssel kell meghatározni a tényleges felhasználást. Az optimális 
impregnálás és védőhatás csak akkor érhető el, ha a szálak telítettek (a fa olajfelvétele maximális). Ehhez több réteg 
felhordására lehet szükség.

Száradási idő
• kb 12 óra.

Előkészítés:
• Szükség esetén távolítsa el a szennyeződéseket, mohát és a régi rétegeket.
• Az újonnan beépített és erősen zárt pórusú faburkolatok gyakran nem képesek megfelelő mennyiségű olaj felvételére, 

ezért a pórusokat előbb fel kell nyitni. Ennek módja a következő: Tegye ki az időjárás hatásának, vagy nedvesítse meg 
többször, az egyes nedvesítések között pedig várja meg, míg megszárad.

• A régi, erősen szennyezett és megviselt fateraszokat és más külső faburkolatokat tisztítsa meg LOBACARE DeckDegrayer 
tisztítószerrel, figyelembe véve a műszaki információ útmutatásait.

Feldolgozás:
• Vigye fel ecsettel vagy nem foszló ronggyal a LOBASOL DeckOilt szálirányban.
• 30 perc hatásidőt követően kenje el vagy szedje fel teljesen a fel nem szívódott olajat egy ecsettel vagy egy nem foszló 

ronggyal.
• Fabútorok, különösen pedig ülőbútorok esetében még törölje is szárazra a felületet egy szívóképes kendővel.
• Nagyobb felületeken alkalmazzon LOBATOOL olajkefét.
• Az egy éjszakán át tartó száradás után szükség esetén vigyen fel még olajat.

• Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve 
+15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.

• Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje 
fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.

• Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az 
eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.

• Rázza fel alaposan az anyagot.
• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Felhasználás

DeckOil
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Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A 
megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási 
folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki 
információkban találhatók.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódásával.
Az átitatódott rongyokat, csiszolókorongokat és más szerszámokat zárt tartályban kell őrizni, a csiszolóporral megkötött 
olajat, anyagdarabokat meg kell nedvesíteni például vízzel, vagy pedig zárható vödörben kell tárolni, adott esetben tűzbiztos 
módon ártalmatlanítani, egyébként ugyanis számolni kell az öngyulladás veszélyével.

Fontos tájékoztatás

DeckOil


