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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

Aparat aplicator / consum de material
Rola de vopsea LOBATOOL Universal 100/100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

• Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, 
vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurităţi.

• Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei 
+15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a 
lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

• Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice 
utilizării medii pe parcursul anului.

• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanșare LOBATOOL.
• Amestecaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale și specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Date despre produs

Nr. articol
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Depozitare și transport Stabil la depozitare 18 luni. Nu este sensibil la îngheţ.

Grund pentru parchet pe bază de alcool.

• Prelucrare sigură și simplă
• Efect bun de blocare împotriva componentelor lemnului și 

solicitărilor vechi
• Intensifică nuanţa lemnului
• Raport bun preţ-performanţă

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. 
Respectaţi lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă 
aveţi îndoieli, este necesară o discuţie la fabrică. Efectul de lipire a 
muchiilor de la vopselele pe bază de apă este redus. În cazul 
parchetului montat și bătut corespunzător, resp. lipit elastic după 
uscare, și al podelelor din lemn nu apar lipiri ale blocurilor.

PrimaSeal Plus
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

Şlefuire intermediară
Nu șlefuiţi intermediar grundul.

Durată de uscare
• Se poate vopsi pe deasupra după cel puţin ca. 60 min.
• În cazul întârzierilor de uscare, așteptaţi uscarea completă.

Utilizare pentru parchet şi podele din lemn: 
• Pregătiţi corespunzător baza.
• Aplicaţi cu rola grundul într-un singur strat abundent.
• Uscare.
• Aplicare cu rola vopsea pe bază de apă LOBADUR®.

Vopsele adecvate pentru vopsirea pe deasupra:

Solicitări normale:
• WS Life.

Până la solicitări mari:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Până la solicitări deosebit de mari:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a 
pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed și nu așezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Indicaţii de siguranţă:  la prelucrarea și uscarea produselor cu conţinut mare de solvenţi se produc vapori inflamabili de 
solvenţi. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiţi riguros spaţiile de 
lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spaţiile de lucru și auxiliare, astfel încât 
acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitaţi orice formare de scântei, de asemenea, la instalaţiile electrice. 
Menţineţi recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtaţi componentele sensibile la solvenţi, plantele sau animalele 
(acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenţi.

Informaţiile din acest document și toate celelalte indicaţii și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare și se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare și 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele 
actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri și nu 
sunt extinse prin aceste informaţii și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi își 
pierd valabilitatea.

PrimaSeal Plus


