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INFORMACIONE TEKNIKE

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
11423 5 l 4 128

Solide 20 ±2%

GISCODE W2+

Magazinimi dhe transportimi 12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Meterial i parrezikshëm sipas ADR. 
Depozitim dhe transportim në temperatura +5°C deri +25°C. Mbrojeni nga ngrica.

Stuko fugash me bazë uji. Për krijim stuko druri. Falë tharjes së 
shpejtë dhe cilësisë së mirë të ngjyrës kjo stuko druri është për 
përdorim të përgjithanshëm. Pas tharjes rezulton stuko druri me 
karakteristika të shkëlqyera mbushëse dhe aderimi.

• Konsumim i ulët, efikasitet i lartë
• Tharje e shpejtë
• Me aromë neutrale
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt

Gama e përdorimit:
Për mbyllje fugash dhe dëmtimesh të vogla në parkete të ngjitura 
dhe dysheme druri. Dysheme të vjetra me fuga të gjera dhe të 
ndotura, si dhe dysheme druri të gozhduara apo të vidhosura mbi 
kosntrukte druri zakonisht nuk stukohen, sepse stukoja e thatë e 
drurit shkëputet pjesërisht.

Aftësi mbushëse maksimale

OptiFill



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

10
/1

2/
20

19

Faqe 2/3 

INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime përpunimi

• Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar përshtatshëm, lagështira maksimale e drurit të jetë 12%.
• Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera. 

Temperaturë ambienti +15°C deri në +25°C, lagështi relative 40% deri në 75%, temperaturë materiali +18°C deri në 
+25°C. Sigurohuni që ambientet ku punohet ajrosen mjaftueshëm.

• Tundni 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.

Hollues
Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

Mjet aplikimi / Normë aplikimi
LOBATOOL Shpatull / Për parket të sapoinstaluar me fuga të holla përafër. 50ml/m² (20m²/l).

Koha e tharjes
• Në varësi të madhësisë së fugave pas 20 - 40 minutave.
• Përpunim me produkte LOBADUR® ose LOBASOL® të paktën pas 60 minutave.

Përdorimi:
• Pas lëmimit të mesëm (p.sh. granulometri 60) dhe para lëmimit të imët (p.sh. granulometri 100). 
• Përzieni produktin me pluhur lëmimi druri sa më të imët, sipas llojit të drurit duke krijuar një lloj paste, stuko të butë. 
• Sa më i imët të jetë pluhuri i lëmimit që përdorët, aq më i lehtë është përpunimi me shpatull dhe aq e mirë ngjitja në 

fuga. 
• Para lëmimit të imët e gjithë dyshemeja rrafshohet.
• Në fuga apo dëmtime më të mëdha përsërisni procedurën pas tharjes. 
• Hiqni me kujdes mbetjet e përpunimit nga sipërfaqja. 
• Pas tharjes, lëmoni plotësisht stukon që ndodhet në sipërfaqe (lëmim i imët).
Këshillë: Një rezultat perfekt i ngjyrës arrihet në një raport përzierjeje sipas peshës prej 1:10 (pjesa e pluhurit të lëmimit në 
tretjen e stukos).

Sisteme të përshtatshme për përpunim sipërfaqesh:
• Sisteme LOBADUR®.
• Sisteme vaji LOBASOL®.
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INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës:  Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

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 anëve: Sistemet e bojrave me bazë ujin në përgjithësi kanë tendencë për ngjitje të cepave. Për të reduktuar 
formimin e lidhjeve të parregullta dhe ngjitjen e mëvonshme të elementeve këshillohet marrja e masave paraprake si: 
ngjitje e qëndrueshme elastike ose kundrër shtytëse e elementeve të parketit, mbushje të kujdesshme e fugave me stuko, 
përdorim i astarëve të përshtatshëm si p.sh. LOBADUR® WS EasyPrime, trajtimi paraprak i anëve të zbrazta të parketeve 
prej druri solid me dyll të përputhshëm me bojën, para instalimit. Po ashtu, marrja e masave të cilat do ruajnë një klimë 
të qëndrueshme në dhomë dhe veçanërisht lagështinë relative të ajrit. (Rekomandohet informimi me kujdes i klientit). 
Veçanërisht të ndjeshme janë dyshemetë e vjetra të dëmtuara osse të paqëndrueshme, parketet prej druri me ngjitje 
elastike ose të gozhduara, parketet me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet laminate, parketet mbi dysheme 
me system ngrohje, drurët me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës si ahu, panja.

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.

OptiFill


