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TEHNIČNE INFORMACIJE

000000 
Prozorna

800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Mahagoni

700133 
Papirus

800132 
Dimljeni hrast

900005 
Črna

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126 
Bela

Ne jamčimo za barvne odtenke

RAZLIČNE BARVE

Podatki o izdelku

Št. artikla
11012 750 ml 12 432

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.

Trdni delci 5 ±2%

GISCODE G1

Skladiščenje in prevažanje 18-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Ni občutljivo na zmrzal.

Barva za parkete na osnovi topila. Zanesljivo sušenje ne glede 
na klimatske pogoje in odpornost proti nastavkom, kar omogoča 
preprosto prelakiranje z vodnimi laki LOBADUR®.

• Raznolike možnosti oblikovanja
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Vse variante se medsebojno mešajo.
• Možnost vsestranskega kombiniranja

Področje uporabe:
Za strokovno barvanje parketa in lesenih podov. Predvsem primerno 
za les listavcev z velikimi porami (hrast, jesen).

Barvanje brez nastavkov

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122



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

01
/0

4/
20

22

Stran� 2/4 

TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Naprava za nanašanje / poraba materiala
Površinsko strgalo LOBATOOL/približno od 30 do 50 ml/m² (od 20 do 33 m²/l oz. od 15 do 20 m²/embalažo) aliOljni valjček 
z mikrovlakni LOBATOOL 60-80 za brisanje (ne valjajte) /približno od 30 do 50 ml/m² (od 20 do 33 m²/l oz. od 15 do 20 
m²/embalažo), odvisno od vpojnosti podlage. Pri z vodo omočenih površinah se poraba lahko tudi podvoji.Izravnajte z 
bež posebno blazinico LOBATOOL.Če želite okrepiti učinek barvanja, lahko površine prej omočite z vodo. Tukaj obvezno 
upoštevajte naše tehnične nasvete: »Močenje lesenih talnih oblog z vodo in barvanje s serijo ProColor«.

Čas sušenja
• Primerno za prelakiranje po 12 urah.

• Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, 
silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.

• Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni 
vlažnosti od 40 do 75 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno 
prezračevanje delovnih prostorov.

• Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju 
skozi vse leto.

• Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
• Dobro stresite material.
• Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. 

Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po 
potrebi zahtevate odobritev investitorja.

• Upoštevajte navodila LOBA »Navodila za brušenje pri barvanju parketov«.
• Pred uporabo barvnih različic priporočamo preizkusne nanose, da ovrednotite dosegljivi odtenek in celostni videz. Barvne 

odtenke je mogoče mešati. Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate prozorno varianto. Za 
enakomerno obarvanost je potrebno nasičenje s pigmentom, kar pomeni, da je dovoljeno na en del barvnega sredstva 
dodati največ tri dele brezbarvnega.

• Če boste za večje površine uporabili več kot eno embalažo, morate celotno količino zmešati pred začetkom dela v 
delovni posodi.

• Pri z vodo omočenih površinah zaradi globokega prodiranja pigmentov v les površine pozneje ni mogoče povrniti v 
prvotno stanje.

• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 
za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Navodila za obdelavo

ProColor



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

01
/0

4/
20

22

Stran� 3/4 

TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Navodila za obdelavo

Kitanje rež:
POZOR! Vsi kiti za reže niso primerni. Za preprečevanje težav priporočamo sredstvo LOBADUR® EasyFillPro, WS VivaFill ali 
raztopino za kit za reže LOBADUR®.

Uporaba na parketu in lesenih podih:
(za vse barvne odtenke razen bele pri hrastu in drugem lesu, ki vsebuje tanine):
• Skrbno zbrusite podlago (upoštevajte tehnični list LOBA »Navodila za brušenje: Barvanje parketa«).
• Po odsekih nanesite sredstvo ProColor.
• Višek izravnajte (bež posebna blazinica LOBATOOL), da nastane enakomerna površina. (Za vsakih 10 m² predvidite eno 

blazinico.)
• Sušenje 12 ur.
• Z valjčkom trikrat nanesite vodni lak LOBADUR®.

Belo sredstvo ProColor na hrastu in drugem lesu, ki vsebuje tanine:
• Skrbno zbrusite podlago (tehnični list LOBA »Navodila za brušenje: Barvanje parketa«).
• Po odsekih nanesite sredstvo ProColor.
• Višek izravnajte (bež posebna blazinica LOBATOOL), da nastane enakomerna površina. (Za vsakih 10 m² predvidite eno 

blazinico.)
• Sušenje 12 ur.
• Z valjčkom nanesite sredstvo LOBADUR® PrimaSealPlus.
• Sušenje najmanj 2 uri.
• Z valjčkom dvakrat nanesite vodni lak LOBADUR®.

Laki za prelakiranje:

Pri močni obremenitvi:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Do posebno močnih obremenitev:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

Pri starih podih z režami lahko namesto lopatice uporabite oljni valjček z mikrovlakni LOBATOOL 60-80 za brisanje (ne 
valjajte).

Pomembne opombe

ProColor
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RAZLIČNE BARVE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so 
v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore 
dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela 
ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz 
območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

ProColor


