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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL Universal 100 lakkhenger / 100-120 ml/m² = 8-10 m²/l.

• A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, 
szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

• A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, 
relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem 
lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.

• A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell 
törekedni.

• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Keverje fel alaposan az anyagot.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Műszaki adatok

Cikkszám
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Tárolás és szállítás 18 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny.

Alkoholbázisú alapozó parkettákhoz.

• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Jó szigetelőhatás fatartalmú anyagokkal és régi 

szennyeződésekkel szemben
• Intenzívebbé teszi a fa színét
• Jó ár/teljesítmény arány

Alkalmazási terület:
Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fafajta kezelésére. A 
LOBA fafajtákat felsoroló listája letölthető a ww.loba.de. webhelyen. 
Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. Csökkenti a 
vizes lakkok éltapadó hatását. A szakszerűen lerakott és nyírásálló, 
illetve szilárd állapotban rugalmasan ragasztott parkettákon és 
fapadlókon nem lép fel blokktapadás.

PrimaSeal Plus
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Köztes csiszolás
Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

Száradási idő
• Legkorábban kb. 60 perc után lakkozható át.
• Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

Felvitel parkettára és fapadlóra: 
• Készítse elő szakszerűen az alapot.
• Hengerléssel vigye fel egy telített rétegben az alapozót.
• Száradás.
• LOBADUR® vízbázisú lakk felvitele hengerrel.

Megfelelő lakkok átlakkozásához:

Átlagos igénybevételhez:
• WS Life.

Nagy igénybevételekig:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Különlegesen nagy igénybevételekig:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzök képződnek. 
Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell 
szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, 
hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, 
az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzök 
hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

PrimaSeal Plus


