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INFORMAŢII TEHNICE

EXTRA-MAT

Date despre produs

Nr. articol
11043 5 kg 2 96

Vâscozitate DIN 4 32 ±2s

Corp solid 37 ±2%

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE Valoare limită UE pentru produs (cat. A/j): 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine maximum 100 g/l VOC(amestec cu agent de întărire).

Grad de strălucire cca* 11

* Gradul de strălucire este măsurat la 60° pe sticlă. Acesta depinde de grosimea stratului şi de condiţiile climaterice 
(temperatură, umiditatea relativă a aerului) din timpul uscării. Valorile sunt doar orientative.

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi 
transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului. Nu sunt bunuri periculoase 
conform ADR.

Lac poliuretanic bicomponent pe bază de apă, pentru pardoseli 
elastice Pentru solicitări deosebit de mari. Prin filmul său de 
protecţie extrem de rezistent, 2K UltraElastic închide rosturile 
deschise şi permite o curăţare sigură şi eficientă. Elastic, rezistenţă 
excelentă la substanţe chimice şi frecare.

• Prelucrare fără efort
• Dezvoltat special pentru PVC, linoleum, pardoseli cu model 

special, etc.
• Reduce necesarul de curăţare prin prevenirea incrustaţiilor
• Protecţia optimizată a rosturilor contribuie la protejarea suportului
• Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN 51130 

pentru zonele de lucru

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru pardoseli din linoleum, PVC, CV şi pardoseli cu model 
special cu suprafaţă netedă sau uşor structurată, resp. în relief. Este 
adecvată, de asemenea, pentru granulat din cauciuc (EPDM).

2K UltraElastic

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.20-222

6-10°
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INFORMAŢII TEHNICE

EXTRA-MAT

Aparat aplicator / consum de material
Rolă pentru vopsea din microfibră LOBATOOL 100-120 / aprox. 60-80 ml(g)/m² = 12-16m²/l(kg) pentru fiecare aplicare.

Şlefuire intermediară
În interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără o şlefuire intermediară, după aceea numai cu o şlefuire 
intermediară. Prin şlefuirea intermediară a ultimului strat se obţine o suprafaţă mai uniformă. Utilizaţi discul perforat 
LOBASAND P180 sau unul mai fin, alternativ grilajul de şlefuire LOBASAND P180 sau unul mai fin. Înaintea vopsirii pe 
deasupra îndepărtaţi praful cu atenţie.

Durată de uscare
• Poate fi deschis traficului cu precauţie după cel puţin 2 ore.
• Şlefuire intermediară cel mai devreme după 4 ore.
• Solicitare uşoară după 24 de ore.
• Utilizare completă şi acoperire după 5 zile.
• Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBATOOL Cover 400, pentru detalii vezi informaţiile tehnice despre produs.
• Duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%.

• Agitaţi masa, adăugaţi agent de întărire în raportul 10:1 şi mixaţi prin agitare. Dacă trebuie să se amestece cantităţi 
parţiale, se utilizează paharele de măsurare LOBATOOL, resp. se cântăreşte. Se poate prelucra 2 ore după amestecare.

• Podeaua trebuie să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, şi alte impurități. Condițiile 
optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei 22°C, 
umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

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

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

Indicaţii de prelucrare

2K UltraElastic
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INFORMAŢII TEHNICE

EXTRA-MAT

Indicaţii de prelucrare

Pregătire:

Pardoseli din linoleum, PVC, CV şi pardoseli cu model special cu suprafaţă netedă sau uşor structurată, 
resp. în relief:
Pardoseli noi,
• stabiliţi adecvarea pentru supralăcuire cu departamentul LOBA pentru tehnologia aplicaţiilor sau cu producătorul 

pardoselii
Efectuaţi curăţarea pardoselilor uşor murdărite,
• curăţare de bază cu maşină cu disc rotativ, disc special LOBASAND SpecialPad verde aşezat dedesubt şi LOBACARE® 

CareRemover 1:4. 
• Captaţi murdăria desprinsă cu aspiratorul cu apă şi neutralizaţi cu apă limpede, resp. utilizaţi maşina de abraziune şi 

aspirare.
• Înainte de vopsire, permiteţi uscarea suficientă a suprafeţei.
Efectuaţi curăţarea pardoselilor puternic murdărite,
• finisarea cu rol de curăţare cu maşina cu disc rotativ, cu disc cu perie LOBATOOL aşezat dedesubt şi LOBACARE® 

CareRemover 1:4. 
• Captaţi murdăria cu maşina de abraziune şi aspirare.
• Înainte de lăcuire lăsaţi suprafaţa să se usuce suficient.

Granule de cauciuc
• Aspirare uscată.

Lăcuire:
• În cadrul pregătirii trebuie asigurat ca straturile existente de produse de curăţare să fie îndepărtate cu eliminarea 

completă a reziduurilor.
• Aplicaţi cu rola un strat de lac pentru zone solicitate normal
• Pentru zone extrem de solicitate aplicaţi încă un strat.

2K UltraElastic
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INFORMAŢII TEHNICE

EXTRA-MAT

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi 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 şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii 
elastici pentru parchet şi mobilă pot conduce la înmuieri şi decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile şi 
vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete şi altele similare pot conduce la 
decolorări permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
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 şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

2K UltraElastic


