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TECHNICKÉ INFORMACE

Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika / spotřeba materiálu
Lakový váleček LOBATOOL Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l)

• Povrch musí být odborně zbroušen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, 
silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.

• Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až + 25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti 
vzduchu 40% - 75%, teplotě materiálu+18°C - + 25°C, max. vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně 
větrat.

• Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním 
průměru.

• Materiál nevylívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
• Materiál dobře promíchejte.
• Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE 

v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Údaje o výrobcích

Č. položky
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Skladování a přeprava Skladovatelnost 18 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

Základní lak pro dřevěné podlahy na lihové bázi.

• Bezpečné a snadné zpracování
• Dobré zadržování látek obsažených ve dřevě a odpadních látek
• Zvýraznění barvy dřeva
• Dobrý poměr cena/výkon

Rozsah použití:
Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. 
Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě 
pochybností konzultujte s výrobcem. Redukce slepování bočních hran 
při použití laků na vodní bázi. Na správně položených parketách a 
podlahách slepených proti posuvu nebo při pevně elastickém slepení 
podlah nedochází ke slepování bloků.

PrimaSeal Plus
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TECHNICKÉ INFORMACE

Pokyny ke zpracování

Přebroušení
Základový nátěr nepřebrušujte.

Doba schnutí
• Přelakování možné nejdříve cca za 60 minut.
• Při delším schnutí vyčkejte až do úplného zaschnutí.

Použití na parketách a dřevěných podlahách: 
• Správně připravte podklad.
• Naneste válečkem sytý základní nátěr.
• Nechejte vyschnout.
• Naneste válečkem lak na vodní bázi LOBADUR®.

Laky vhodné k přelakování:

Běžné namáhání:
• WS Life.

Až intenzivní namáhání:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Až mimořádně intenzivní namáhání:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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TECHNICKÉ INFORMACE

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. 
Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady 
dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorách musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení 
práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. 
Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulostivé na rozpouštědla, odneste 
rostliny a vyveďte zvířata (odneste i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

PrimaSeal Plus


