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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

áttetsző 800147 
jatoba/brazil 
cseresznye

800145 
kambala

800099 
mahagóni

700133 
papirusz

800132 
gőzölt tölgy

900005 
fekete

800149 
sucupira 
(brazil 

gesztenye)

800150 
wenge

900126 
fehér

Színgarancia nélkül

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Műszaki adatok

Cikkszám
11012 750 ml 12 432

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.

Szárazanyag tartalom 5 ±2%

GISCODE G1

Tárolás és szállítás 18 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.

Oldószerbázisú színező parkettapadlókhoz. Az éghajlati 
körülményektől függetlenül biztonságosan és élképződés nélkül 
szárad, ennek köszönhetően probléma nélkül átlakkozható 
LOBADUR® vízbázisú lakkal.

• Változatos kialakítási lehetőségek
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Mindegyik változat keverhető mindegyik másikkal.
• Sokféleképpen kombinálható

Alkalmazási terület:
Parketták és fapadlók professzionális beszínezése. Előnyösen 
alkalmazható nagy pórusú lombos fákon (tölgy, kőris).

Élektől mentes színezés

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL simítólapát / ca. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l illetve 15-20 m²/kenőlapát) vagy  
LOBATOOL 60-80 olajhengert is bedörzsöléssel (nem hengerléssel) / kb. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l, illetve 15-20 m²/
göngyöleg) az alap szívóképességétől függően. Vizes felület esetében a fogyasztás a duplájára nő. 
Kiegyenlítés LOBATOOL special koronggal, bézs. 
A színhatást intenzívebbé lehet tenni előzetes vizezéssel. Ezzel kapcsolatban feltétlenül vegye figyelembe „Fapadlók 
nedvesítése és színezése ProColoral” című műszaki tippeket és trükköket tartalmazó anyagunkat.

Száradási idő
• Legkorábban 12 óra után lakkozható át.

• A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, 
szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

• A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, 
relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem 
lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.

• A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell 
törekedni.

• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Rázza fel alaposan az anyagot.
• Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben 

befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az 
építtetővel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt 
eredeti fára.

• Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató“ című LOBA tájékoztatót.
• A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az elérhető színárnyalatot és az optikai 

összhatást. A különböző színárnyalatú festékek egymással keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése 
érdekében lehetőség van áttetsző változatok hozzákeverésére. Az egyenletes színképhez pigmenttelítettségre van 
szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész színtelent szabad egy rész színeshez adni.

• Ha olyan nagy felületeket kezel, amelyekhez egy göngyölegnél többre van szükség, keverje össze az egészet a munka 
megkezdése előtt egy hordóban.

• Nedvesített felületek esetében a felület eredeti állapota később már nem állítható helyre, a pigmentek ugyanis mélyen 
hatolnak be a fába.

• 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

ProColor
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhasználás

Hézagtömítés:
VIGYÁZAT! Nem minden hézagtömítő szer alkalmas. A problémák megelőzése érdekében azt ajánljuk, hogy használjon 
LOBADUR® EasyFillPro, WS VivaFill vagy alternatívaként LOBADUR® hézagtömítő oldatot.

Felvitel parkettára és fapadlóra:
(minden színárnyalat, kivéve a fehéret tölgyön és más csersavtartalmú fafajtán).
• Csiszolja meg alaposan az alapot (LOBA , (Lásd a „Csiszolási útmutató: parkettapadlók színezése” című LOMA útmutatót).
• Vigye fel a ProColort szakaszosan.
• A felesleget dolgozza el (bézsszínű LABATOOL special koronggal), úgy, hogy egyenletes felület jöjjön létre. (Minden 

10 m² egy korongot számoljon). 
• A száradási idő 12 óra.
• Vigye fel hengerrel három rétegben a LOBADUR® vízbázisú lakkot.

Fehér ProColor tölgyfán vagy más csersavtartalmú fafajtán:
• Csiszolja meg gondosan az alapot (LOBA útmutató: „Csiszolási útmutató: parkettapadlók színezése”).
• Vigye fel a ProColort szakaszosan.
• A felesleget dolgozza el (bézsszínű LABATOOL special koronggal), úgy, hogy egyenletes felület jöjjön létre. (Minden 

10 m² egy korongot számoljon).
• A száradási idő 12 óra.
• Vigye fel hengerléssel a LOBADUR® PrimaSealPlust.
• A száradási idő 2 óra.
• Vigye fel hengerrel két rétegben a LOBADUR® vízbázisú lakkot.

Megfelelő lakkok felüllakkozására:

Nagy igénybevételekhez:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Különlegesen nagy igénybevételekig:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

A fugázott régi padlókon a kenőlemez helyett alkalmazhat LOBATOOL 60–80 Microfaser olajhengert is bedörzsöléssel (nem 
hengerléssel).

Fontos tájékoztatás

ProColor



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

01
/0

4/
20

22

Oldal 4/4 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzök képződnek. 
Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell 
szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, 
hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, 
az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzök 
hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

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.

ProColor


