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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСТРА МАТОВО

Продуктови данни

Артикул №
11743 5 kg 2 96

Вискозитет DIN 4 31 ±2s

Твърдо тяло 38 ±2%

GISCODE W2/DD+

Директива 2004/42/ЕО ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/j): 140 g/l (2010). 
Този продукт съдържа максимално 31 g/l ЛОС(смесване с втвърдител).

Степен на гланц ок.* 20

* Степента на гланц се измерва при 60° върху стъкло. Тя зависи от дебелината на слоя и климатичните условия (темп. отн. влажност на 
въздуха) по време на изсъхването. Стойностите са само ориентировъчни.

Съхранение и транспорт 12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при 
+5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

2K полиуретаново покритие на водна основа за циментови изравняващи 
замазки. За високо натоварване.

• С изключително ниски нива на емисии с код за емисии EC1 Plus
• Равномерна матова повърхност
• Голяма област на приложение, включително в обществени зони 

благодарение на защитата срещу хлъзгане R9
• Ефективност по отношение на времето благодарение на използването в 

двуслойна система (1x грунд, 1x запечатване)

Област на приложение:
Подходящ за довършване с циментови смеси за изравняване на 
пода, одобрени от LOBA. Можете да намерите съответен списък на: 
www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Противоплъзгащ съгласно DIN 
51130 група за оценяване R9. За силно натоварване в жилищни зони и за 
употреба в обществени помещения.

2K FactoryStyle

6-10°

R9
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСТРА МАТОВО

Апликатор / разход на материал
Микрофибърен валяк за нанасяне на покрития LOBATOOL 100-120/около 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Време за изсъхване
• Може внимателно да се стъпва най-рано след 4 часа.
• Леко натоварване след 24 часа.
• Пълно натоварване и покриване след 5 дена.
• По-ранно покритие е възможно с LOBATOOL Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.
• Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха.

Приложение:

Подготовка:
• Нанесете подходящи циментови смеси за изравняване на пода съгласно инструкциите на производителя. По принцип не шлифовайте 

шпакловъчните смеси, евентуално отстранете включванията частично с остро острие.
• Можете да намерите възможни шпакловъчни смеси в списъка на одобрените циментови смеси за изравняване на пода на: 

www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Обърнете внимание на съответната техническа информация от производителя на 
шпакловъчната смес.

Приложение:
• Подгответе правилно основата и я грундирайте с FactoryBase съгласно техническата информация.
• Оставете грунда да изсъхне в продължение на най-малко 3 часа, изчакайте пълното изсъхване.
• Нанесете с валяк 1x покритие.
За допълнителни детайли следвайте „Препоръка за схема на нанасяне циментови смеси за изравняване на пода | с покритие“.

Грижа за запазване на качеството:
Подробни препоръки за почистване и поддържане ще намерите в указанията за поддръжка на LOBA „Боядисани циментови изравняващи 
замазки“. Ще намерите тези общи препоръки, както и специфични такива, и на адрес www.loba.de

• Изравняващата замазка трябва да се подготви за директна употреба в съответствие с данните на производителя.
• Разклатете продукта, добавете втвърдителя в съотношение 10:1 и смесете чрез разклащане. Ако трябва да се смесят малки 

количества, използвайте мензура LOBATOOL, съотв. претеглете. Може да се обработва един час след смесването.
• Подът трябва да е сух и почистен от евентуални стари покрития, масла, смазка, восък, силикон и други замърсявания. Оптималните 

условия за обработка са при стайна температура +15°C до +25°C, температура на пода +22°C, относителна влажност на въздуха 40% 
–75%, температура на материала +18°C – + 25°C, достатъчно проветриви работни помещения.

• Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
• Продуктът е част от LOBA и Wakol Connected System за довършване с циментови смеси за изравняване на пода. Можете да намерите 

одобрените комбинации на www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Указания за обработка

2K FactoryStyle
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСТРА МАТОВО

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, могат да доведат 
до омеквания и промяна на цвета. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат 
да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на шпакловката за промишлен под и 
актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи търговски условия и не се разширява 
нито от тази информация, нито на базата на нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Допълнителни указания на тема „декоративни минерални подови замазки“ ще откриете в спецификацията на BSR Bundesverband der 
vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (Федерална асоциация на акредитираните експерти по интериорни ремонти и 
дизайн).

Указания за обработка

Механична устойчивост: 
• устойчива на леки абразивни или ротационни натоварвания.

Течности: 
• при многослойните системи с покритие става дума за отворена за дифузия система. 
• Течностите трябва да се събират незабавно, тъй като при продължително въздействие могат да предизвикат изменения в цвета. 
• В случай че възникнат нарушения на филма (драскотини, отвори, срезове и т.н.), е възможно невъзпрепятстваното попадане на 

течности в шпакловката. 
• Замърсяванията могат да се открояват по-силно в зависимост от цвета на изравняващата замазка, съотв. на повърхностното 

покритие, напр. тъмни петна от кафе върху светла изравняваща замазка.
Стъпвайте върху непокритата шпакловъчна смес само с калцуни. Мръсотията и влагата, които действат върху шпакловъчната смес, могат 
да станат видими след повърхностната обработка.

Важни указания

2K FactoryStyle


