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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

Naprava za nanašanje / poraba materiala
Univerzalni valjček za lakiranje LOBATOOL/od 100 do 120 ml/m² (od 8 do 10 m²/l).

• Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, 
silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.

• Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni 
vlažnosti od 40 do 75 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno 
prezračevanje delovnih prostorov.

• Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju 
skozi vse leto.

• Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
• Dobro zmešajte material.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Podatki o izdelku

Št. artikla
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Skladiščenje in prevažanje 18-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.

Temeljni premaz za parkete na osnovi alkohola.

• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Dober učinek pregrade za sestavine lesa in stare sestavine
• Okrepi barvo lesa
• Izredno razmerje cena/kakovost

Področje uporabe:
Primerno za skoraj vse vrste evropskega in eksotičnega lesa. 
Upoštevajte seznam LOBA za vrste lesa, najdete ga na spletnem 
mestu www.loba.de. Če o čem niste gotovi, se obrnite na 
proizvajalca. Zmanjšan učinek lepljenja robov. Pri strokovno 
položenem in fiksno ali fiksno-elastično prilepljenem parketu in 
lesenih podih ne prihaja do lepljenja blokov.

PrimaSeal Plus
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

Vmesno brušenje
Temeljnega premaza vmes ne brusite.

Čas sušenja
• Primerno za prelakiranje po najmanj 60 minutah.
• Pri počasnejšem sušenju počakajte, da se sušenje konča.

Uporaba na parketu in lesenih podih:
• Strokovno pripravite podlago.
• Temeljni premaz obilno nanesite z valjčkom.
• Sušenje.
• Z valjčkom nanesite vodni lak LOBADUR®.

Laki za prelakiranje:

Običajna obremenitev:
• WS Life.

Do močne obremenitve:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Do posebno močnih obremenitev:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so 
v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore 
dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela 
ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz 
območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

PrimaSeal Plus


