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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• Rázza fel a masszát, adja a keményítőhöz 2:1 arányban, és rázással keverje össze az anyagot. Ha részmennyiségeket 
kever össze, mérje ki őket pontosan. A bekeverés után 2 órával feldolgozható.

• Rázza 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.

Műszaki adatok

Cikkszám
11520 750 g 4 384

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/j): 140 g/l (2010). 
A termék legfeljebb 120 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz(keverék keményítővel).

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. 
Fagytól védeni kell.

Kétkomponensű, vízbázisú tapadássegítő. Közbenső csiszolás 
nélküli kész parketták utólakkozásához. Strukturált vagy az 
alaphoz nem ragasztva lefektetett felületek megújításának jó 
eszköze. A csiszolásra épülő szokásos megújításban nincs mód a 
felületi szerkezet (pl. rögzített vagy kefével kezelt padlódeszkák) 
megőrzésére. Megmarad viszont a hasznos réteg.

• A vezető parkettagyártók ajánlásával
• Kisebb anyagigény, nagy kiadósság
• Lehetővé teszi a pormentes megújítást
• A fa eredeti optikai hatása felújítás után is megmarad
• Idő- és költségtakarékos

Alkalmazási terület:
Lakkozott ipari padlók kezelésére alkalmas. Lehetővé teszi a 
pormentes utólakkozást és új felületi tulajdonságok elérését, mint 
pl. élvédelem, fényességi fok módosítása, a DIN 18032 szabványban 
sportpadlókra meghatározott csúszósúrlódás, a DIN 51130 szabvány 
szerinti csúszásállóság vagy mindenfajta világos színű fa sárgulás 
elleni védelme WS UV-Protect alkalmazásával.

A kész parketta biztonságos átlakkozása

WS 2K Contact
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL TrimPad Applicator vagy LOBATOOL kenőlemez / kb.  10 g/m² (100 m²/kg, illetve kb. 70 m²/göngyöleg).

Száradási idő
• Legkorábban 2 óra után lakkozható át.
• Mindenképpen 24 órán belül.

 Felépítési javaslat gyári UV-lakkozású parkettafelületekhez:

 Felújítás,
•  Alaptisztítás egytárcsás géppel, alátett zöld színű LOBASAND SpecialPad koronggal és LOBACARE® CareRemover 1:4 

ápolószerrel. 
• A szennyvizet nedves porszívóval távolítsa el, majd semlegesítse tiszta vízzel, ill. használjon súroló-szívógépet. 
• Hagyja teljesen megszáradni. 

 Új burkolatok,
•  Az átlakkozhatóságra való alkalmasságot a LOBA felhasználás-technikával egyeztetni kell. Adott esetben rakjon le 

próbafelületet és végezzen tartóssági tesztet.

 A WS 2K Contact felvitele:
• A WS 2K Contactot egy rétegben kell gondosan felvinni.
• Tapadásmentes száradás (kb. 2 óra) után lakkozza 2K Supra A.T. vagy WS 2K Duo (nem fényes) lakkal.

WS 2K Contact
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

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.

Köztes csiszolás: Amennyiben több rétegben kell felvinni a lakkot, az egyes rétegek megfelelő tapadása érdekében 24 
órán belüli felvitel esetén nem kell köztes csiszolást alkalmazni, azon túl viszont igen. Az utolsó bevonat előtt alkalmazott 
köztes csiszolás egyenletes felületet eredményez. Minden egyes köztes csiszolás után alaposan el kell távolítani a 
képződött port.

Alapozó vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazása: Az alapozó alkalmazása növeli a feldolgozás biztonságát, és lehetővé 
teszi illesztés- és csíkmentes felületek létrehozását, a fa fajtájától szinte teljesen függetlenül. További információk a LOBA 
legújabb termékkatalógusának fafajtákat ismertető listájában található.

Éltapadás: A vízbázisú lakkrendszerek hajlamosak éltapadásra. A hézagok rendszertelen elrendeződése és a velejáró 
blokk-képződés több intézkedéssel is megelőzhető: Parketták nyírásálló, illetve szilárdan rugalmas ragasztása, a 
hézagok gondos glettelése, megfelelő alapozó, például LOBADUR® WS EasyPrime alkalmazása, a lerakás előtt a 
kemény fapadlók hornyainak előkezelése lakkálló viasszal. Olyan intézkedések érvényesítése, amelyek a környezeti 
paramétereket, elsősorban a relatív páratartalmat, állandó értéken tartják. (Célszerű az ügyfelek alapos tájékoztatása). A 
jelenségre különösen hajlamosak a sérült régi padlók sérült, leváló ragasztóval, a rugalmasan ragasztott vagy szögezett 
parkettapadlók, a deszkapadlók, faburkolatok, ipari parketták, valamint a párhuzamosan lehelyezett parkettapadlók, 
padlófűtésre helyezett parketták, gyors nedvességkiegyenlítődésű faanyagok, mint pl. a bükk és a juhar.

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.

WS 2K Contact


