
LOBA GmbH & Co. KG | Rruga: Leonberger 56-62 | D-71254 Ditzingen | Gjermani
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Faqe 1/3 

INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
11053 600 g 4 320

2,5 kg 4 120

Viskoziteti 19 ±2s

Solide 93 ±2%

GISCODE Ö40/DD+

Magazinimi dhe transportimi 12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Meterial i parrezikshëm sipas ADR. Nuk 
ndikohet nga ngrica.

Astar 2 komponentësh High Solid me bazë vaji për parket. Arrihet 
nuancë e thellë në parket vaji, në sajë të përforcimit të ngjyrës. 
Përpunim i lehtë dhe sigurt, në bashkëpunim me të gjitha LOBADUR® 
WS e të gjitha niveleve të shkëlqimit.

• Theksim i konsiderueshëm i ngjyrës së drurit
• Pa kobalt dhe butanonoxime
• Kombinon pamjen e parketit të vajosur me avantazhet e vulosjes
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
• Pa krijim ashpërsimesh të drurit
• Pa efektin e ngjitjes së cepave

Gama e përdorimit:
Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë 
dhe ekzotikë. Shih katallogun me llojet e drurit që do ta gjeni në 
faqen e internetit www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me 
fabrikën. Reduktim i ngjitjes së cepave shkaktuar nga bojrat e ujit. 
Në dysheme druri dhe parkete të lidhura me ngjitës elastikë nuk 
shfaqen lidhje elementesh.

HS 2K Intensive

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192



LOBA GmbH & Co. KG | Rruga: Leonberger 56-62 | D-71254 Ditzingen | Gjermani
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Faqe 2/3 

INFORMACIONE TEKNIKE

TRANSPARENT

Mjet aplikimi /  Normë aplikimi
LOBATOOL Rulon Microfaser 60-80 / përafër. 20-40ml/m² (25-50m²/l) në varësi të përthithjes së nënshtresës.  
Njëtratjësimi i sipërfaqes me LOBASAND SpecialPad bezh.

Rrashinim i ndërmjetëm
Astari nuk ka nevojë për rrashinim të ndërmjetëm.

Koha e tharjes
• Shtresë të dytë verniku të paktën pas 12 orësh.
• Në rast vonese në tharje, prisni deri sa të thahet plotësisht.

Rekomandim strukturimi për aplikim me rulon:
• Aplikoni një shtresë të hollë astari me rulon LOBATOOL Microfaser 60/80.
• Pasi e lini për të vepruar për 30'-60' rrafshoni plotësisht me aparat me disk tek dhe  LOBASAND SpecialPad bezh, largoni 

plotësisht mbetjet.
• Tharje për të paktën 12 orë
• Aplikoni me rulon vernik uji LOBADUR® (sipas informacioneve teknike).
• Lëmim i ndërmjetëm me copë lëmimi LOBATOOL Schleifvlies me shirita lëmuese P240.
• Aplikoni me rulon vernik uji LOBADUR® (sipas informacionit teknik).

Verniqe të përshtatshme për lustrim të dytë:
• WS EasyFinish.
• WS 2K Duo.
• 2K Supra A.T.

• WS 2K Fusion.
• 2K InvisibleProtect A.T.

• Tundeni mirë produktin, shtoni përforcues në raport 5:1 dhe përzieni me LOBATOOL Paint mixer. Në rast përzierje sasive 
të vogla ato duhet të jenë matur më parë. Pas përzierjes përpunimi mund të bëhet deri në 2 orë.

• Në kushte të kantierit me lagështi relative të ajrit 50% ose më shumë është e rëndësishme të garantohet një lëvizje e 
ajrit me ventilatorë.

• Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, 
pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.

• Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje 
+15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale 
të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.

• Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në 
mesin e vitit.

• Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
• Përzieni mirë materialin.
• Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik 

në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhlzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

Udhëzime përpunimi

HS 2K Intensive
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Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me 
veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër 
ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia 
relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje 
ose fiksim të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë 
negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të 
shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për 
hapësirën e Gjermanisë.

Udhëzime përpunimi

Nëse nuk arrihet ngopja e fibrave për shkak të sasisë së vogël të produktit të aplikuar, p.sh. në rastin kur është kryer 
aplikimi vetëm një herë me shpatull, shfaqet një nuancë gri e drurit.
Materialii tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësimit të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa 
drurë ekzotikë.
Rruani copat e lagura, pads dhe mjetet e tjera të punës në kuti të mbyllura. Vaji bashkë me pluhurin lëmues, copat e.t.j 
duhet të lagen me ujë ose të mbahen të mbyllura në kuti ose të hidhen poshtë, për të evituar kështu rrezikun e zjarrit 
- ndryshe ekziston rreziku i vetëndezjes.

Informacion i rëndësishëm

HS 2K Intensive


