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INFORMACIONE TEKNIKE

000000 
Transparent

800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Mogan

700133 
Papirus

800132 
Lis i tymosur

900005 
I zi

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126 
I bardhë

Pa garanci për ngjyrën

NGJYRA TË NDRYSHME

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
11012 750 ml 12 432

Të gjitha ngjyrat disponohen në mostra 100 ml.

Solide 5 ±2%

GISCODE G1

Magazinimi dhe transportimi 18 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Meterial i parrezikshëm sipas ADR. Nuk 
ndikohet nga ngrica.

Ngjyrim për dysheme druri me bazë tretës. Thahet pavarsisht nga 
kushtet klimatike me siguri dhe pa çrregullime, kështu mund të 
aplikohet lehtë me të gjitha verniqet LOBADUR® waterbone finishes.

• Mundësi dizajni të gjithanshëm
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
• Të gjitha variantet mund të përziehen me njëri tjetrin
• Kombinohet me mënyra të ndryshme

Gama e përdorimit:
Për ngjyrosje profesionale parketesh dhe dyshemesh druri. 
Sugjerohen sipas preferencës drurë me pore të mëdha si lisi etj.

Ngjyrim pa çrregullime

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Mjet aplikimi /  Normë aplikimi
LOBATOOL Shpatull / përafër. 30-50ml/m² (20-33m²/l ose 15-20m²/ për kuti) ose 
LOBATOOL Rulon Microfaser 60-80 / përafër. 30-50ml/m² (20-33m²/l ose 15-20m²/kuti) në varësi të përthithjes së 
nënshtresës. Në sipërfaqe të lagura konsumi rritet në dyfish të sasisë. 
Lëmimi me LOBASAND SpecialPad bezh. 
Për të intensifikuar ngjyrën është e mundur lagia paraprakisht me ujë. Për këtë kini parasysh patjetër këshillat tona teknike: 
"Lagie me ujë e parketeve prej druri dhe ngjyrosje me ProColor".

Koha e tharjes
• Shtresë të dytë verniku të paktën pas 12 orësh.

• Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, 
pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.

• Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje 
+15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale 
të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.

• Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në 
mesin e vitit.

• Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
• Tundni mirë materialin.
• Cilësitë e drurit të përdorur, struktura dhe poret, si dhe kualiteti i motivit lëmues ndikojnë intensivisht në nuancën e 

ngjyrës që arrihet. Rekomandojmë patjetër krijimin e mostrës së ngjyrës mbi drurin origjinal - pasi është lëmuar me 
teknikën e përshtatshme, për të kontrolluar ju vetë rezultatin dhe nëse nevojitet për ta miratuar klienti pët të cilin 
punoni.

• Duhet të merren parasysh "Udhëzime rrashinimi - Ngjyrosje të dyshemeve parketi" të LOBA-s.
• Para përdorimit të varianteve me ngjyra, rekomandojmë aplikime provë për të vlerësuar tonin e ngjyrës që mund të 

arrihet dhe efektin e përgjithshëm vizual. Ngjyrat mund të përzihen me njëra tjetrën. Për të krijuar një nuancë më të 
hapur ose për të reduktuar kapacitetin e mbulimit mund të shtohet varianti transparent. Për pamje të njëtrajtshme 
të ngjyrës nevojitet mbushje me pigment ngjyrues, kështu që hollimi lejohet të bëhet maksimumi në raport tre pjesë 
transparent dhe një pjesë ngjyrë.

• Nëse për sipërfaqe të mëdha nevojitet më shumë se një  kuti, duhet të përzihet e gjithë sasia  e nevojshme para fillimit 
të punës në një enë të madhe.

• Në sipërfaqe të lagura me ujë, për arsye të depërtimit të thellë të pigmenteve ngjyruese te druri, kthimi në gjëndjen 
origjinale të sipërfaqes nuk është i mundur.

• Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik 
në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhlzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

Udhëzime përpunimi

ProColor
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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime përpunimi

Stukimi i fugave:
KUJDES!! Nuk janë të përshtatshëm të gjitha stukot për fuga. Për të shmangur probleme rekomandojmë përdorimin e 
LOBADUR® EasyFillPro, WS VivaFill ose  alternativisht stukon tretës LOBADUR® Fugenkittlösung.

Përdorimi në parkete dhe dyshime druri:
(të gjitha ngjyrat përveç të bardhës në dru lisi dhe drurë që përmbajnë tanin):
• Lëmoni me kujdes sipërfaqen, (Kini parasysh udhëzimet e broshurës LOBA "Udhëzime lëmimi: Ngjyrosje e dyshemeve 

parketi").
• Aplikoni ProColor në seksione.
• Përpunoni materialin e mbetur me Pad (LOBASAND SpecialPad bezh) derisa të arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. 

(Parashikoni një disk Pad për 10m²). 
• Tharje për 12 orë.
• Aplikoni vernik uji LOBADUR® në tre shtresa.

ProColor i bardhë në dru lisi dhe drurë të tjerë që përmbajnë tanin:
• Lëmoni plotësisht nënshtresën, (shih broshurën LOBA "Udhëzime lëmimi: Ngjyrosje e parketeve'').
• Aplikoni në sektorë  ProColor.
• Përpunoni atë me Pad (LOBASAND SpecialPad bezh) derisa të arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. (Parashikohet një disk 

Pad për 10m²).
• Tharje për 12 orë.
• Aplikoni me rulon LOBADUR® PrimaSealPlus.
• Tharje përafërsisht për 2 orë.
• Aplikoni me rulon dy shtresa vernik uji LOBADUR® .

Verniqe të përshtatshme për lustrim të dytë:

Dëmtim intesiv:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Dëmtim tepër intesiv:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

Në dysheme të vjetra me fuga, përdorni alternativisht LOBATOOL Rulon Microfaser 60-80 si shtupë (mos e përdorni si rul).

Informacion i rëndësishëm

ProColor
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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Udhëzime sigurie: Gjatë procesit të tharjes së produkteve me përmbajtje të lartë tretësi krijohen avuj të ndezshëm. Për 
këtë arsye ndalohet zjarri, drita e zhveshur, saldimi, pirja e duhanit, etj në distance të afërt me këto produkte. Ajrosni 
mirë ambientin ku punoni dhe magazinoni këto produkte. Pajisjet elektrike dhe ato ndihmëse që ndodhen në ambientet 
ku punohet duhet të jenë fikur me kohë për të siguruar që ato janë ftohur gjatë fillimit të punës. Çdo lloj shkëndije, duke 
përfshirë dhe pajisjet elektrike duhet të shmanget. Mbani të mbyllura shumë mirë kutitë e këtyre produkteve. Largoni 
elementë, bimë apo kafshë me ndjeshmëri ndaj avujve të tretësve, që ndodhen në zonën e emetimit të këtyre avujve.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

ProColor


