
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Τηλ.: +49 7156 357-0 | Φαξ: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Σελίδα 1/4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

000000 
Διαφανές

800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Mahagoni

700133 
Papyrus

800132 
Καπνιστή δρυς

900005 
Μαύρο

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126
Λευκό

Χωρίς εγγύηση χρώματος

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
11012 750 ml 12 432

Όλα τα χρώματα διατίθενται σε δοχεία δείγματος 100 ml.

Στερεά σώματα 5 ±2%

GISCODE G1

Αποθήκευση και μεταφορά 18 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Δεν επηρεάζεται από τον 
παγετό.

Χρωματισμός δαπέδων παρκέ με βάση διαλύτη. Στεγνώνει ανεξάρτητα από 
τις κλιματικές συνθήκες σίγουρα και χωρίς ανωμαλίες και συνεπώς μπορεί να 
επαλειφθεί εύκολα με όλα τα βερνίκια νερού LOBADUR®.

• Πολύπλευρες δυνατότητες διαμόρφωσης
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Όλες οι παραλλαγές μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους
• Συνδυάζεται με πολλούς τρόπους

Περιοχή χρήσης:
Για επαγγελματική βαφή παρκέ και ξύλινων δαπέδων. Ενδείκνυνται κατά 
προτίμηση ξύλα φυλλοβόλων με χοντρούς πόρους (δρυς, μελία).

Χρωματισμός χωρίς ανωμαλίες

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Σπάτουλα / περ. 30-50ml/m² (20-33m²/l ή 15-20m²/δοχείο) ή 
LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80 ως μάκτρο (μη το χρησιμοποιείτε ως ρολό) / περ. 30-50ml/m² (20-33m²/l ή 15-20m²/δοχείο) ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σε βρεγμένες με νερό επιφάνειες η κατανάλωση αυξάνεται στη διπλάσια ποσότητα. 
Εξομάλυνση με LOBASAND SpecialPad μπεζ. 
Για πιο έντονο χρωματισμό υπάρχει δυνατότητα διαβροχής με νερό προηγουμένως. Για το σκοπό αυτό λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις τεχνικές 
συμβουλές μας: «Διαβροχή με νερό ξύλινων δαπέδων και χρωματισμός με ProColor».

Χρόνος στεγνώματος
• Το δεύτερο βερνίκωμα το νωρίτερο μετά από 12 ώρες.

Βερνίκια κατάλληλα για δεύτερο βερνίκωμα:

Έως έντονη καταπόνηση:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Έως ιδιαίτερα έντονη καταπόνηση:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

• Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, 
σιλικόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες.

• Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας κυριαρχούν σε θερμοκρασία δωματίου +15°C έως + 25°C, θερμοκρασία δαπέδου +15°C έως +22°C, σχετ. 
υγρασία αέρα 40% - 75%, θερμοκρασία υλικού +18°C - + 25°C, μέγ. υγρασία ξύλου 12%, αερίστε επαρκώς τους χώρους εργασιών.

• Για την αποτροπή ζημιών στο παρκέ κατά την επεξεργασία επιδιώξτε τις συνθήκες χώρου που αναμένονται για τη χρήση κατά μέσο όρο στο 
έτος.

• Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Οι ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου ξύλου, η δομή και το πορώδες, καθώς και η λεπτότητα του μοτίβου λείανσης επιδρούν έντονα στην 

επιτυγχανόμενη χρωματική απόχρωση. Συνιστούμε οπωσδήποτε τη δημιουργία δείγματος απόχρωσης στο αρχικό ξύλο αφού λειανθεί με 
αντίστοιχη τεχνική λείανσης εργοταξίου για δοκιμή και ενδεχομένως την έγκριση από τον ιδιοκτήτη.

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι «Οδηγίες λείανσης Χρωματισμός δαπέδων παρκέ» της LOBA.
• Πριν από τη χρήση των χρωματικών παραλλαγών συνιστούμε δοκιμαστικές επαλείψεις για την αξιολόγηση της επιτυγχανόμενης απόχρωσης 

και του συνολικού οπτικού αποτελέσματος. Οι αποχρώσεις αναμειγνύονται μεταξύ τους. Για δημιουργία πιο ανοιχτής απόχρωσης ή τη μείωση 
της ικανότητας κάλυψης μπορεί να προστεθεί η διαφανής παραλλαγή. Για ομοιόμορφη χρωματική εικόνα απαιτείται κορεσμός της χρωστικής 
ουσίας, συνεπώς η αραίωση επιτρέπεται να γίνεται κατά μέγιστο με τρία μέρη άχρωμο σε ένα μέρος χρωματιστό.

• Αν για μεγάλες επιφάνειες απαιτείται περισσότερο από ένα δοχείο, πρέπει να αναμειγνύεται η συνολική ποσότητα πριν την έναρξη των 
εργασιών σε ένα δοχείο εργασίας.

• Σε βρεγμένες με νερό επιφάνειες λόγω της βαθιάς διείσδυσης των χρωστικών ουσιών στο ξύλο δεν είναι εφικτή η μεταγενέστερη επαναφορά 
της επιφάνειας στην αρχική κατάσταση.

• 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.

Υποδείξεις επεξεργασίας

ProColor
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Στοκάρισμα αρμών:
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν είναι κατάλληλοι όλοι οι στόκοι αρμών. Για την αποφυγή προβλημάτων συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα LOBADUR® 
EasyFillPro, WS VivaFill ή εναλλακτικά το στόκο διαλύτη LOBADUR® Fugenkittlösung.

Χρήση σε παρκέ και ξύλινα δάπεδα:
(όλες οι αποχρώσεις εκτός από λευκό σε δρυ και άλλα ξύλα που περιέχουν ταννίνη):
• Λειάνετε διεξοδικά το υπόστρωμα, (Λάβετε υπόψη το ενημερωτικό φυλλάδιο LOBA "Οδηγίες λείανσης: Χρωματισμός δαπέδων παρκέ").
• Επαλείψτε κατά τμήματα ProColor.
• Επεξεργαστείτε την περίσσεια με Pad (LOBASAND SpecialPad μπεζ) έως ότου επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια. (Προβλέψτε ένα δίσκο Pad 

ανά 10m²). 
• Στέγνωμα 12 ώρες.
• Περάστε βερνίκι νερού LOBADUR® σε τρεις στρώσεις.

ProColor λευκό σε δρυ και άλλα ξύλα που περιέχουν ταννίνη:
• Λειάνετε διεξοδικά το υπόστρωμα, (Ενημερωτικό φυλλάδιο LOBA "Οδηγίες λείανσης: Χρωματισμός δαπέδων παρκέ").
• Επαλείψτε κατά τμήματα ProColor.
• Επεξεργαστείτε την περίσσεια με Pad (LOBASAND SpecialPad μπεζ) έως ότου επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια. (Προβλέψτε ένα δίσκο Pad 

ανά 10m²).
• Στέγνωμα 12 ώρες.
• Περάστε με ρολόη LOBADUR® PrimaSealPlus.
• Στέγνωμα περ. 2 ώρες.
• Περάστε με ρολό βερνίκι νερού LOBADUR® σε δύο στρώσεις.

Σε παλαιά δάπεδα με αρμούς χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το LOBATOOL Ρολό Microfaser 60-80 ως μάκτρο (μη το χρησιμοποιείτε ως ρολό).

Σημαντικές υποδείξεις

ProColor
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

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.

Υποδείξεις ασφαλείας: Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα προϊόντων που περιέχουν διαλύτες σε υψηλή περιεκτικότητα δημιουργούνται 
εύφλεκτοι ατμοί διαλυτών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται η φωτιά, η γυμνή φλόγα, η συγκόλληση, το κάπνισμα κλπ. στην περιοχή κινδύνου. 
Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές στους χώρους εργασίας και στους παραπλήσιους χώρους πρέπει 
να απενεργοποιούνται έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν κρυώσει κατά την έναρξη των εργασιών. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων, ακόμη και σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κρατήστε το δοχείο υλικού καλά κλεισμένο. Απομακρύνετε τα ευαίσθητα σε διαλύτες εξαρτήματα, φυτά ή ζώα (ενυδρεία) 
από την περιοχή επίδρασης των ατμών διαλυτών.

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.

ProColor


