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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika / spotreba materiálu
Valček na lak LOBATOOL Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l)

• Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, 
silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.

• Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. 
vlhkosť vzduchu 40 % – 75 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne 
vetrať.

• Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre 
použitie v ročnom priemere.

• Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
• Materiál dobre premiešať.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 18 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mráz.

Základný lak na parkety  na alkoholovej báze.

• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Dobrá izolácia látok obsiahnutých v dreve a starých nàterov
• Zintenzívňuje farbu dreva
• Dobrý pomer kvalita/cena

Oblasť použitia:
Vhodný takmer pre všetky európske a exotické druhy dreva. 
Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. V prípade 
pochybností je potrebná konzultácia v závode. Redukcia zlepovania 
hrán pri použití lakov na vodnej báze. Na odborne položených 
parketách a podlahách nalepených na pevno resp. pri pevne 
elastickom lepení podláh nedochádza ku zlepovaniu po blokoch.

PrimaSeal Plus
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

Medzibrus
Po základnom laku nerobiť medzibrus.

Doba schnutia
• Prelakovanie je možné najskôr po cca 60 min.
• Pri prekážkach v schnutí treba počkať na úplné preschnutie.

Použitie na parketách a drevených podlahách: 
• Odborne pripraviť podklad.
• Sýto naniesť valcom základný lak.
• Schnutie.
• Naniesť valcom lak na vodnej báze LOBADUR®.

Laky vhodné na prelakovanie:

Běžná záťaž:
• WS Life.

Až do intenzívnych záťaží:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Až do mimoriadne silných záťaží:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. 
Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia  a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady 
dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí 
prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne 
uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte 
rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

PrimaSeal Plus


