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TEKNIK BILGILER

ŞEFFAF

Ürün verileri

Ürün No.
10616 750 ml 6 480

2,5 l 4 120
12 l - 42

Katı cisim 45,4 ±2%

GISCODE Ö60

İçerik maddeleri alifatik hidrokarbonlar, modifiye edilmiş bitkisel yağlar, sikatifler, Su, kobalt içermeyen kuru 
maddeler

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez. ADR’ye göre tehlikeli 
madde değildir.

Dış mekanda ahşap yüzeyler için emprenye yağı. Ahşabın doğallığını 
vurgular. Ahşap terasınızı ve bahçe mobilyalarınızı rüzgar ve hava 
koşullarına karşı koruyun! LOBASOL DeckOil bitkisel yağ esaslıdır ve 
etkili derinlik koruması sağlar.

• Donma ve ıslanmaya karşı derinlik koruması
• İyi nüfuz etme özelliği
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Bahçe mobilyalarını emprenyelemek için de uygundur
• Düz ve tırtıklı yüzeylere uygulanabilir
• Önceki LOBADUR DeckPrepare uygulaması kullanım ömrünü 

uzatır
• EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur

Kullanım alanı:
Ahşap teraslar, teras kaplamaları, bahçe mobilyaları ve dış mekanda 
kullanılan diğer ahşap eşyalar için uygundur. Çocuk oyuncakları için 
uygundur, DIN EN 71-3 - “Belirli elemanların dağılması” gerekliliklerini 
karşılar. DIN 51097 Değerlendirme Sınıfı B ve DIN 51130 
Değerlendirme sınıfı R10’a uygun olarak kayma önleyici.

Güçlü karakter: Terasınızdaki ahşabı tam güzelliğine kavuşturun

DeckOil

10-19°

R10
≥18°

B
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TEKNIK BILGILER

ŞEFFAF

Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi
LOBATOOL yağ fırçası, tüy bırakmayan bez / uygulama başına 80-120ml/m².   
Gerçek malzeme tüketimi; ahşap türüne, ahşap nemine ve yüzeyin bozunma durumuna bağlıdır; gerçek tüketim, gerekirse 
deneme amaçlı bir uygulamayla belirlenmelidir. Optimum emprenyeleme/koruma etkisi sadece lif doyumuna ulaşıldığında 
(ahşabın yağı maksimum düzeyde emmesi) sağlanır. Bunun için birkaç uygulama gerekli olabilir.

Kuruma süresi
• yakl. 12 saat.

Hazırlık:
• Gerekirse kirler, yosunlar, eski boya katlarını önceden temizleyin.
• Yeni takılmış, gözenekleri büyük ölçüde kapalı ahşaplar genelde yeteli miktarda yağ ememez, bu nedenle önce 

gözeneklerin "açılması" gerekir. Bu işlem, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: Hava koşullarına maruz bırakmak, alternatif 
olarak ara kurutmalarla birden fazla kez ıslatmak.

• Çok kirli ve hava koşullarına maruz kalmış eski ahşap teraslar ve teras kaplamalarını LOBACARE DeckDegrayer ile 
temizleyin, ürünle ilgili teknik bilgilere dikkat edin.

Uygulama:
• Deck&Teak yağı fırça veya tüy bırakmayan bezle eşit bir şekilde ahşabın damarları yönünde sürün.
• Yaklaşık 30 dakikalık nüfuz etme süresinden sonra, emilmeyen yağı bir fırça veya tüy bırakmayan bir bezle tamamen 

emdirin veya çıkartın.
• Ahşap mobilyalarda, özellikle oturma mobilyalarını emici bezlerle neredeyse tamamen kuruyacak şekilde ovun.
• Büyük yüzeyler için LOBATOOL yağ fırçasını kullanın.
• Gerekiyorsa, gece boyunca kuruttuktan sonra bir yağ uygulaması daha yapın.

Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları 
görülebilir.
Malzemeyle ıslatılan bezleri, pedleri ve diğer aletleri kapalı kaplarda saklayın, yağı, zımpara tozu, kumaş bezlerle, vb. birlikte 
suyla ıslatın veya kapatılabilir bir kovada saklayın veya yangın güvenliği sağlayacak şekilde tasfiye edin, aksi takdirde kendi 
kendine tutuşma tehlikesi ortaya çıkar.

Önemli notlar

• Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
• Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış 

yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat  içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
• Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap 

türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBATOOL cila kovasını kullanın.
• Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

DeckOil
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TEKNIK BILGILER

ŞEFFAF

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek 
bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri 
ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

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.

DeckOil


