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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi
LOBATOOL Cila rulosu Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

• Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, 
zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.

• +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, 
maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.

• Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate 
alınmalıdır.

• Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBATOOL cila kovasını kullanın.
• Malzemeyi iyice karıştırın.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

Ürün verileri

Ürün No.
11033 5 l 4 128

GISCODE G1

Depolama ve taşıma 18 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez.

Parke için alkol bazlı astar uygulaması.

• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Ahşap içerik maddeleri ve eski içeriklere karşı iyi düzeyde bariyer 

etkisi
• Ahşap rengini yoğunlaştırır
• İyi fiyat/performans oranı

Kullanım alanı:
Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. 
www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine 
dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır. 
Sıvı cilaların kenar yapışma etkisi azaltılır. Uzmanca döşenmiş ve 
kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılmış parke ve ahşap 
zeminlerde blok yapışmalar görülmez.

PrimaSeal Plus
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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

Ara zımpara
Astar uygulamasına ara zımparalama yapmayın.

Kuruma süresi
• En erken yaklaşık 60 dakika sonra üzerine cila uygulanabilir.
• Kurumayı geciktirme durumlarında tamamen kurumayı bekleyin.

Parke ve ahşap zeminler için uygulama:
• Zemini uzmanca hazırlayın.
• Astarı doymuş bir kat boya şeklinde ruloyla sürün.
• Kuruma.
• LOBADUR® ruloyla sıvı cila sürme.

Üzerine cila uygulamak için uygun cila:

Normal kullanım:
• WS Life.

Yoğun kullanıma kadar:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Çok yoğun kullanıma kadar:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. 
Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını 
iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde 
zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindekiler de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. 
Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) 
solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.
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