
Lecol | Schutweg 6 | 5145 NP WAALWIJK | NEDERLAND
Tel: +31416566540 | verkoop@lecol.nl | www.lecol.nl

01
/0

4/
20

22

Bladzijde 1/4 

TECHNISCHE INFORMATIE

Transparant 800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Mahagoni

700133 
Papyrus

800132
Smoked oak

900005
Black

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126 
Wit

Geen kleurgarantie

VERSCHILLENDE KLEUREN

Productgegevens

Artikelnr.
11012 750 ml 12 432

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

Vaststofgehalte 5 ±2%

GISCODE G1

Opslag en transport 18 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.

Voorkleuring voor parketvloeren op oplosmiddelbasis. Droogt 
onafhankelijk van de klimatologische omstandigheden zeker en 
zonder aanzetten en laat zich daarom probleemloos met LOBADUR® 
waterlakken overlakken.

• Vele designmogelijkheden
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Alle varianten zijn onderling mengbaar
• Veelvuldig te combineren

Toepassingsgebied:
Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. 
Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen)

De aanzetvrije inkleuring

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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TECHNISCHE INFORMATIE

VERSCHILLENDE KLEUREN

Gereedschap / Materiaalverbruik
LOBATOOL Spatel / ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l tot 15-20m²/verpakking) of 
LOBATOOL Olieroller Microvezel 60-80 als wisser worden gebruikt (niet rollen) / ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l tot 15-20m²/
verpakking) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondervloer. Bij voorgewaterde vloeren stijgt het verbruik tot ca. 
de dubbele hoeveelheid. 
Egaliseren met LOBATOOL Speziaal-pad beige. 
Voor het verdiepen van de kleur is het vooraf bewateren mogelijk. Hiervoor absoluut onze technische tipps en tricks: 
“Houten vloeren voorwateren en met ProColor inkleuren” in acht nemen.

Droogtijd
• Overlakbaar na tenminste 12 uur.

• Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, 
siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.

• De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een 
vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 75%, een materiaaltemperatuur van 
+18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.

• Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde 
ruimteklimaat worden aangehouden.

• Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
• Materiaal goed schudden.
• De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld 

hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke 
schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.

• De LOBA “Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren” in acht houden.
• Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur 

bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken 
en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig 
kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal 
met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.

• Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met 
elkaar te worden gemengd.

• Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het 
oppervlak in originele toestand niet mogelijk.

• Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen  in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de 
GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Gebruiksaanwijzing

ProColor
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TECHNISCHE INFORMATIE

VERSCHILLENDE KLEUREN

Gebruiksaanwijzing

Voegenkitten:
VOORZICHTIG!! Niet alle voegenkitten zijn geschikt. Om problemen te vermijden adviseren wij LOBADUR® EasyFillPro, WS 
VivaFill of alternatief LOBADUR® Fugenkittlösung te gebruiken.

Gebruik voor parket en houten vloeren:
(alle kleuren behalve wit  op eiken en andere tanninehoudende houtsoorten):
• Ondergrond zorgvuldig schuren, (LOBA merkblad „Schuurgebruiksaanwijzing: Kleuren van parketvloeren“ in acht nemen).
• ProColor in vakken aanbrengen.
• Overtollig materiaal met de pad verdelen (LOBATOOL Speziaal-pad beige) totdat er een gelijkmatig oppervlak ontstaat. 

(Voor elke 10m² een nieuwe pad gebruiken). 
• Droging 12 uur.
• LOBADUR® waterlak in drie lagen rollen.

ProColor wit op eiken of andere tanninehoudende houtsoorten:
• Ondergrond zorgvuldig schuren, (LOBA merkblad „Schuurinstructie: Kleuren van parketvloeren“ in acht nemen).
• ProColor aanbrengen.
• Overtollig materiaal verwijderen met de pad (LOBATOOL Speziaal-pad beige) totdat een gelijmatig oppervlak ontstaat. 

(Voor iedere 10 m² een nieuwe pad gebruiken).
• Droging 12 uur.
• LOBADUR® PrimaSealPlus rollen.
• Droging ca. 2 uur.
• LOBADUR® waterlak in twee lagen rollen.

Geschikte systemen voor het overlakken:

Bij hoge belasting:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Tot bijzonder zware belasting:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

Bij gebruikte vloeren met voegen kan als alternatief voor het spatelen de LOBATOOL Olieroller Microvezel 60-80 als wisser 
worden gebruikt (niet rollen).

Belangrijke aanwijzingen

ProColor
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TECHNISCHE INFORMATIE

VERSCHILLENDE KLEUREN

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Veiligheidsinstructies: Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan 
ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en 
opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden 
uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische 
machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren 
(aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

ProColor


