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INFORMAŢII TEHNICE

TRANSPARENT

Date despre produs

Nr. articol
11053 600 g 4 320

2,5 kg 4 120

Vâscozitate DIN 4 19 ±2s

Corp solid 93 ±2%

GISCODE Ö40/DD+

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la 
îngheţ.

Grund High Solid 2K pe bază de ulei pentru parchet. Printr-o 
accentuare clară a granulaţiei lemnului se obţine accentuarea culorii 
unei podele tratate cu ulei. Uşor şi sigur de prelucrat, funcţionează 
în combinaţie cu toate vopselele LOBADUR® WS cu toate gradele de 
strălucire.

• Intensificare clară a culorii lemnului
• Fără cobalt şi butanonoximă
• Combină aspectul trata cu ulei cu avantajele agenţilor de 

etanşare
• Prelucrare sigură şi simplă
• Fără înăsprirea lemnului
• Fără efect de lipire a muchiilor

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene şi exotice. 
Respectaţi lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă 
aveţi îndoieli, este necesară o discuţie la fabrică. Efectul de lipire a 
muchiilor de la vopselele pe bază de apă este redus. În cazul 
parchetului montat şi bătut corespunzător, resp. lipit elastic după 
uscare, şi al podelelor din lemn nu apar lipiri ale blocurilor.

HS 2K Intensive

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192
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INFORMAŢII TEHNICE

TRANSPARENT

Aparat aplicator / consum de material
Rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80/cca 20-40g/m² (25-50 m²/kg) în funcţie de capacitatea de absorbţie a 
bazei.  
Egalizare cu discul special LOBATOOL bej.

Şlefuire intermediară
Nu şlefuiţi intermediar grundul.

Durată de uscare
• Se poate vopsi pe deasupra cel mai devreme după 12 ore.
• În cazul întârzierilor de uscare, aşteptaţi uscarea completă.

Vopsele adecvate pentru vopsirea pe deasupra:
• 2K InvisibleProtect A.T.

• 2K Supra A.T.

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

• Amestecaţi masa, adăugaţi agent de întărire în raport de 5:1 şi mixaţi mecanic cu un mixer pentru vopsea LOBATOOL. 
Dacă trebuie să se amestece cantităţi parţiale, se utilizează paharele de măsurare LOBATOOL, resp. se cântăreşte. Se 
poate prelucra 2 ore după amestecare.

• În condiţii de şantier cu umiditate relativă a aerului de 50% sau mai ridicată, este importantă generarea unor curenţi de 
aer cu ajutorul ventilatoarelor.

• Suprafața trebuie să fie şlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, 
vaselină, ceară, silicon, praf de şlefuire şi alte impurităţi.

• Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei 
+15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a 
lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

• Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice 
utilizării medii pe parcursul anului.

• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare LOBATOOL.
• Amestecaţi bine materialul.
• 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

HS 2K Intensive
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INFORMAŢII TEHNICE

TRANSPARENT

Indicaţii de prelucrare

Recomandare pentru structură la aplicarea cu rola:
• aplicaţi grund în strat subţire cu rola din microfibră pentru ulei LOBATOOL 60/80.
• După o durată de acţionare de cca 30-60 de minute egalizaţi cu atenţie cu o maşină cu disc rotativ şi discul special 

LOBATOOL bej şi îndepărtaţi complet surplusul.
• Uscare minim 12 ore.
• Aplicare cu rola lac LOBADUR® pe bază de apă (conform informaţiilor tehnice).
• Şlefuire intermediară cu o pâslă de şlefuire LOBATOOL şi benzi de şlefuire P240.
• Aplicare cu rola lac LOBADUR® pe bază de apă (conform informaţiilor tehnice).

În cazul neatingerii saturaţiei fibrelor ca urmare a cantităţii aplicate reduse, de ex. la o singură aplicare cu spatula, apare o 
nuanţă de gri pe lemn.
Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile 
întârzieri ale uscării.
Păstraţi lavetele, discurile şi alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziţi cu apă uleiul amestecat cu praf 
de şlefuire, lavetele textile etc. sau păstraţi-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminaţi-le fără pericol de 
incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Indicaţii importante

HS 2K Intensive
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INFORMAŢII TEHNICE

TRANSPARENT

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a 
pensulelor.

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.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără batere, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele şi 
parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum şi tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidităţii (de ex. 
fagul) lucrează puternic la oscilaţiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate 
împiedica formarea de spaţii libere.

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.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

HS 2K Intensive


