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TEKNISIÄ TIETOJA

Työstöohjeita

• Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, 
öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.

• Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen 
ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat 
huolellisesti.

• Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen 
huoneilmasto.

• Liiallisen paisumispaineen vaaran vähentämiseksi suosittelemme enintään kahta levityskerrosta per päivä.
• Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
• Sekoita ainetta perusteellisesti.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 

käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 18 kk. Ei pakkasherkkä.

Alkoholipohjainen pohjustusaine parketille.

• Turvallinen ja helppo käsittely
• Hyvä pysäytyseste puun ainesosille ja vanhoille haitallisille 

aineille
• Vahvistaa puun väriä
• Hyvä hinta-tehosuhde

Käyttöalue:
Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. 
Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota 
epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan. Vähentää vesilakan 
reunaliimautumista. Ammattitaitoisesti asennetussa ja tukevasti 
tai kiinteän joustavaksi liimatussa parketissa ja puulattiassa ei ole 
palaliimauksia.

PrimaSeal Plus
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TEKNISIÄ TIETOJA

Yleisiä ohjeita

Työstöohjeita

Ohennin
Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-lakkatela Universal 100 / 100–120 ml/m² (8–10 m²/l).

Välihionta
Älä tee pohjustuksen välihiontaa.

Kuivumisaika
• Päällelakkaus aikaisintaan noin 60 minuutin kuluttua.
• Kuivumisajan pidentyessä täytyy odottaa täydellistä kuivumista.

Käyttö parketilla ja puulattialla:
• Valmistele alusta asianmukaisesti.
• Levitä pohjuste telalla reiluksi kerrokseksi.
• Anna kuivua.
• Levitä LOBA-vesilakka telalla.

Päällelakkaukseen sopivat lakat:

Normaaliin kulutukseen:
• Life.

Kovaan kulutukseen:
• EasyFinish.
• Viva.

Erittäin kovaan kulutukseen:
• 2K Supra A.T..
• 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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TEKNISIÄ TIETOJA

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. siveltimen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. 
Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta 
työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea 
kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat 
rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

PrimaSeal Plus


