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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Transparentný 800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Mahagón

700133 
Papyrus

800132 
Parený dub

900005 
Čierna

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126 
Biela

Nepreberáme záruky za farbu.

RÔZNE FARBY

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
11012 750 ml 12 432

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice 5 ±2%

GISCODE G1

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 18 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je 
citlivý na mráz.

Prípravok na farbenie parkiet na rozpúšťadlovej báze. Schne 
spoľahlivo a bez presahov nezávisle od klimatických podmienok a dá 
sa preto bez problémov prelakovať s LOBADUR® vodnými lakmi.

• Nespočetné možnosti riešení
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
• Nespočetné množstvo kombinácií

Oblasť použitia:
Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne 
sú vhodné hrubopórovité listnaté dreviny (dub, jaseň).

Farbenie bez presahov

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Nanášacia technika / spotreba materiálu
Špachtľa LOBATOOL / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) alebo 
olejový valec LOBATOOL mikrovlákno 60-80 / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) podľa savosti podkladu. 
Na vlhkých plochách sa spotreba zvyšuje až na dvojnásobok. 
Egalizácia (zjednotenie) špeciálnym béžovým padom LOBATOOL. 
Pre zvýraznenie farby môžete predtým podlahu navlhčiť vodou. Postupujte vždy podľa našich technických rád a tipov: 
„Vlhčenie drevených podláh vodou a farbenie  prípravkom ProColor“.

Doba schnutia
• Prelakovanie možné najskôr po 12 hodinách.

• Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, 
silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.

• Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. 
vlhkosť vzduchu 40 % – 75 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne 
vetrať.

• Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre 
použitie v ročnom priemere.

• Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
• Materiál dobre pretrepať.
• Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplývajú na 

farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť.  Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na 
originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.

• Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
• Pred použitím farebných variánt odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické 

zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je 
možné primiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by 
zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný diel.

• Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu  viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred 
začatím práce.

• Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do 
pôvodného stavu možné.

• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 
s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Pokyny ku spracovaniu

ProColor
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Pokyny ku spracovaniu

Tmelenie:
POZOR!! Nie všetky tmely sú vhodné. Na predchádzanie problémom sú odporučené prípravky LOBADUR® EasyFillPro, WS 
VivaFill alebo alternatívne LOBADUR® Fugenkittlösung.

Použitie na parketách a drevených podlahách:
(všetky farebné odtiene okrem bielej na dube a iných drevinách obsahujúcich tanín):
• Starostlivo vybrúsiť podklad. (dodržať pokyny zo smernice LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
• ProColor nanášať po úsekoch.
• Prebytky z podlahy spadovať (LOBATOOL špeciálny béžový pad) až kým nevznikne rovnomerný povrch (na každých 

10 m² jeden pad). 
• Schnutie 12 hodín.
• Naniesť valcom tri vrstvy laku na vodnej báze LOBADUR®.

ProColor biely na dube a iných drevinách obsahujúcich tanín:
• Podklad starostlivo vybrúsiť. (Smernica LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
• ProColor nanášať po úsekoch. 
• Prebytky na povrchu spadovať (LOBATOOL špeciálny béžový pad) až kým sa nedosiahne rovnomerný povrch (na každých 

10 m² jeden pad).
• Schnúť 12 hodín.
• Naniesť valcom LOBADUR® PrimaSealPlus.
• Schnúť cca. 2 hodiny.
• Naniesť valcom dve vrstvy laku na vodnej báze LOBADUR®.

Laky vhodné na prelakovanie:

Až do silných záťaží:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Až do mimoriadne silných záťaží:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..

U starých podláh so škárami použiť alternatívne ku špachtli LOBATOOL valec na olej mikrovlákno 60-80 ako mop (nie 
rolovať).

Dôležité pokyny

ProColor
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. 
Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia  a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady 
dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí 
prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne 
uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte 
rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

ProColor


