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Műszaki adatok

Cikkszám
11053 600 g 4 320

2,5 kg 4 120

DIN4 szerinti viszkozitás 19 ±2s

Szárazanyag tartalom 93 ±2%

GISCODE Ö40/DD+

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.

High Solid 2K olajbázisú alapozó parkettához. Hatására intenzívebbé 
és mélyebbé válnak az olajjal kezelt padló színei. Könnyen és 
biztonságosan dolgozható fel, jól alkalmazható mindegyik LOBADUR® 
WS lakkal minden fényességi fokozatban.

• A fa színének intenzívebbé tétele.
• Nem tartalmaz kobaltot és butanon-oximot.
• Az olajjal kezelt felületek optikai hatását egyesíti a szigetelés 

előnyeivel
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Nincs felbolyhozódás
• Nincs éltapadási hatás

Alkalmazási terület:
Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fafajta kezelésére. A 
LOBA fafajtákat felsoroló listája letölthető a ww.loba.de. webhelyen. 
Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. Csökkenti a 
vizes lakkok éltapadó hatását. A szakszerűen lerakott és nyírásálló, 
illetve szilárd állapotban rugalmasan ragasztott parkettákon és 
fapadlókon nem lép fel blokktapadás.

HS 2K Intensive

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192
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Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL 60-80 Microfaser olajhenger/ 20-40g/m² (25-50 m²/kg) az alap szívóképességétől függően.  
Kiegyenlítés LOBASAND normális párnával, bézs.

Köztes csiszolás
Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

Száradási idő
• Legkorábban 12 óra után lakkozható át.
• Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

Megfelelő lakkok átlakkozásához:
• 2K InvisibleProtect A.T.

• 2K Supra A.T.

• WS 2K Duo.
• WS 2K Fusion.
• WS EasyFinish.

• Keverje fel a masszát, adja hozzá 5:1 arányban az edzőt és LOBATOOL színkeverő géppel keverje bele. Ha 
részmennyiségeket kever összes, használjon LOBATOOL mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után 2 órával 
feldolgozható.

• 50% vagy afeletti relatív páratartalmú építési helyszíni körülmények esetén fontos a levegőmozgás ventilátorokkal 
történő biztosítása.

• A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, 
szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

• A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, 
relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem 
lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.

• A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell 
törekedni.

• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Keverje fel alaposan az anyagot.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Felhasználás

HS 2K Intensive
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Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető 
faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődésű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának 
(hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyenetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más 
ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a 
tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlók a 
felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Hengeres alkalmazásokra vonatkozó ajánlások:
• Hengerrel, LOBATOOL Microfaser 60-80 egy vékony egyenletes réteget vigyen fel az alapozóból.
• Mintegy 30-60 perc beívódási idő után egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del gondosan törölje át a felületet, hogy a 

felesleget maradéktalanul eltüntesse.
• Száradási idő min. 12 óra.
• Hengerrel vigyen fel LOBADUR® vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).
• Köztes csiszolás LOBATOOL csiszolóflízzel és alá helyezett P240 csiszolószalaggal.
• Hengerrel vigyen fel LOBADUR® vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).

Ha kis mennyiséget vitt fel, vagy kenőlemezzel egyszer vitte fel az anyagot, a szálak nem telítődnek, és fa megszürkül.
A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódásával.
Az átitatódott rongyokat, csiszolókorongokat és más szerszámokat zárt tartályban kell őrizni, a csiszolóporral megkötött 
olajat, anyagdarabokat meg kell nedvesíteni például vízzel, vagy pedig zárható vödörben kell tárolni, adott esetben tűzbiztos 
módon ártalmatlanítani, egyébként ugyanis számolni kell az öngyulladás veszélyével.

Fontos tájékoztatás

HS 2K Intensive


