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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

Апликатор / разход на материал
Валяк за лакиране LOBATOOL Universal 100/100 – 120 ml/m² (8 – 10 m²/l).

• Повърхността трябва да е професионално шлифована. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, 
восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.

• Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна 
влажност на въздуха 40% – 75%, температура на материала +18°C – + 25°C , максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно 
проветрение на работните помещения.

• За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за 
средногодишно използване.

• Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
• Добре разбъркайте материала.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Продуктови данни

Артикул №
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Съхранение и транспорт 18 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.

Грунд за паркет на спиртна основа.

• Надеждна и лесна обработка
• Добър бариерен ефект срещу компоненти на дървесината и на 

замърсени места
• Насища цвета на дървесината
• Добро съотношение цена/производителност

Област на приложение:
Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете 
предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. 
В случай на съмнение е необходимо запитване до завода. Редуцира се 
залепващото по ръбовете действие на водните лакове. При професионално 
положен и фиксиран срещу изместване, съотв. твърдо еластично залепен 
паркет и дървени подове, не възникват залепвания на блокове.

PrimaSeal Plus
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

Междинно шлифоване
Не шлифовайте междинно грунда.

Време за изсъхване
• Най-ранно повторно лакиране след около 60 мин.
• При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

Използване за паркети и дървени подове:
• Подгответе правилно основата.
• Нанесете с ролка богат слой грунд.
• Изсъхване.
• Нанесете воден лак LOBADUR® с шпакла.

За повторно лакиране на подходящи лакове:

Нормално натоварване:
• WS Life.

До силно натоварване:
• WS EasyFinish.
• Viva.

До особено силно натоварване:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Германия
Телефон: +49 7156 357-0 | Факс: +49 7156 357-211 | Имейл: service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Страница 3/3 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на 
разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре 
работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно 
така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите 
инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или 
животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.
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