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TEKNIK BILGILER

Şeffaf 800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099 
Maun

700133 
Papirüs

800132 
Sigara içilen 

alanlar

900005 
Siyah

800149 
Sucupira

800150 
Wenge

900126 
Beyaz

Renk garantisi verilmez

ÇEŞITLI RENKLER

Ürün verileri

Ürün No.
11012 750 ml 12 432

Tüm renkler 100 ml’lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim 5 ±2%

GISCODE G1

Depolama ve taşıma 18 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. Dondan 
etkilenmez.

Parke zeminler için solvent bazlı renklendirme. İklim koşullarından 
bağımsız olarak güvenli ve izsiz bir şekilde kurur ve bu sayede 
LOBADUR® sıvı cilalar üzerine sorunsuz bir şekilde uygulanabilir.

• Çok çeşitli tasarım olanakları
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Tüm Çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
• Farklı kombinasyonlar mümkündür

Kullanım alanı:
Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen 
kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak için uygundur.

İzsiz renklendirme

ProColor

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122
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TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi
LOBATOOL geniş spatula / yaklaşık 30-50 ml/m² (20-33 m²/l veya 15-20 m²/kap) veya 
LOBATOOL Yağ rulosu mikro elyaf 60-80 kullanın (ruloyla sürmeyin) / yaklaşık 30-50 ml/m² (20-33 m²/l veya 15-20 m²/kap), 
zeminin emiciliğine bağlı olarak. Islatılmış yüzeylerde tüketim, iki katı miktara kadar artar. 
LOBATOOL bej özel ped ile eşitleme. 
Rengi yoğunlaştırmak için önceden ıslatmak mümkündür. Bunun için aşağıda belirtilen teknik öneriler ve püf noktalarımıza 
mutlaka dikkat edin: “Ahşap zeminleri ıslatma ve ProColor ile renklendirme”.

Kuruma süresi
• En erken 12 saat sonra üzerine cila uygulanabilir.

• Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, 
zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.

• +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, 
maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.

• Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate 
alınmalıdır.

• Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBATOOL cila kovasını kullanın.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok 

ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği 
deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.

• LOBA “Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı”na dikkat edilmelidir.
• Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilen renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme 

olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya 
kapatma gücünü azaltmak için şeffaf Çeşitleri karıştırılabilir. Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu 
nedenle inceltme maksimum üç renksiz ölçü ve bir renkli ölçü ile geçekleştirilmelidir.

• Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında 
karıştırılmalıdır.

• Islatılmış yüzeylerde, pigmentlerin ahşaba derin bir şekilde nüfuz etmesi nedeniyle, yüzeyin daha sonra orijinal duruma 
dönmesi mümkün değildir.

• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 
adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

Uygulama talimatları

ProColor
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TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama talimatları

Derzleri doldurma:
DİKKAT!! Her derz dolgu macunu uygun değildir. Sorun oluşmasını önlemek için LOBADUR® EasyFillPro, WS VivaFill veya 
alternatif olarak LOBADUR® derz dolgu solüsyonunun kullanılmasını öneriyoruz.

Parke ve ahşap zeminler için uygulama:
(meşede ve diğer tanen içeren ahşaplarda beyaz dışındaki tüm renk tonları):
• Zemini özenli bir şekilde zımparalayın, ("Zımparalama talimatı: Parke zeminlerin renklendirilmesi" başlıklı LOBA bilgi 

formuna dikkat edin).
• ProColor'u bölümler halinde uygulayın.
• Fazlalığı, eşit bir yüzey oluşana kadar ped ile alın (LOBATOOL beş özel ped). (Her 10m² için bir ped diski öngörün). 
• Kuruma 12 saat.
• LOBADUR® sıvı cilayı üç kat olarak ruloyla sürün.

Meşe ve tanen içeren diğer ahşaplarda beyaz ProColor:
• Zemini özenli bir şekilde zımparalayın, ("Zımparalama talimatı: Parke zeminlerin renklendirilmesi" başlıklı LOBA bilgi 

formuna dikkat edin).
• ProColor'u bölümler halinde uygulayın.
• Fazlalığı, eşit bir yüzey oluşana kadar ped ile alın (LOBATOOL beş özel ped). (Her 10m² için bir ped diski öngörün).
• Kuruma 12 saat.
• Ruloyla LOBADUR® PrimaSealPlus sürün.
• Kuruma yaklaşık 2 saat.
• LOBADUR® sıvı cilayı ruloyla iki kat şeklinde sürün.

Üzerine cila uygulamak için uygun cila:

Yoğun kullanıma kadar:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Çok yoğun kullanıma kadar:
• WS 2K Fusion.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• WS Rush A.T..

Derzli eski zeminlerde, spatulaya alternatif şeklinde silecek olarak LOBATOOL mikro elyaf yağ rulosu 60-80 kullanın (ruloyla 
sürmeyin).

Önemli notlar

ProColor
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ÇEŞITLI RENKLER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. 
Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını 
iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde 
zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindekiler de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. 
Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) 
solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

ProColor


