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TEKNISIÄ TIETOJA

TÄYSHIMMEÄ

Työstöohjeita

Tekniset tiedot

Tuotenumero
11743 5 kg 2 96

Viskositeetti DIN 4 31 ±2s

Fast element 38 ±2%

GISCODE W2/DD+

2004/42/EY EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/j: 140 g/l (2010) 
Himmeä tuote sisältää enint. 31 g/l VOC(seos kovetusaineen kera).

Kiilto noin* 20

* Kiilto mitataan 60 °:ssa lasista. Se riippuu kerrospaksuudesta ja ilmasto-olosuhteista (lämpötila, suht. ilmankosteus) 
kuivamisen aikana. Arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – 
+25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

Vesipohjainen 2K-PU-pinnoite sementtimäisiä tasoitemassoja varten. 
Kovaan kulutukseen.

• Erityisen vähäpäästöinen EMICODE EC1 Plus -tuotteen kanssa
• Tasainen himmeä pinta
• Suuri käyttöalue myös julkisilla alueilla R9-liukastumiseneston 

ansiosta
• Aikaa säästävä käyttämällä 2-kerrosjärjestelmää (1x pohjustus, 

1x lakkaus)

Käyttöalue:
Soveltuu LOBA-yhtiön hyväksymien sementtipohjaisten 
käyttölattian täytemassojen parantamiseen. Vastaavan luettelon 
löydät osoitteesta: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. 
Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R9 
mukaan. Kovaan kulutukseen asuintiloissa ja kaupalliseen käyttöön.
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Ohennin
Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

Työvälineet / Lakan menekki
Mikrokuituinen LOBATOOL-lakkatela 100-120 / noin 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Kuivumisaika
• Pinnan päällä voi kävellä varovasti aikaisintaan 4 tunnin kuluttua.
• Kevyt kulutus 24 tunnin kuluttua.
• Täysi kuormitettavuus ja suojaus 5 päivän kuluttua.
• Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.
• Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on 

huolellisesti tuuletettu ilman vetoa.

• Tasoitemassa täytyy valmistella tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan suoraa käyttöä varten.
• Ravistele massaa, lisää kovete suhteessa 10:1 ja sekoita ravistelemalla. Käytä osamäärien mittaamiseen 

LOBATOOL-mitta-astiaa tai punnitse osamäärät. Sekoittamisen jälkeen työstettävissä yhden tunnin ajan.
• Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia tai muuta 

likaa. Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen 
ilmankosteus 40 % - 75 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.

• Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 

käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
• Tämä tuote on osa LOBA- ja Wakol Connected Systems -järjestelmää sementtipohjaisten 

käyttölattian täytemassojen parantamiseksi. Hyväksytyt yhdistelmät löytyvät osoitteesta 
www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Työstöohjeita
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Yleisiä ohjeita

Työstöohjeita

Käyttö:

Valmistelu:
• Levitä sopivia sementtipohjaisia käyttölattian täytemassoja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä milloinkaan hio 

täytemassaa, poista mahdolliset sulkeumat terävällä terällä.
• Mahdolliset täytemassat löydät hyväksyttyjen sementtipohjaisten käyttölattian täytemassojen luettelostamme: 

www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Huomioi aina täytemassan valmistajan tekniset tiedot.

Levitys:
• Valmistele alusta asianmukaisesti ja pohjusta FactoryBase-tuotteella teknisten tietojen mukaisesti.
• Anna pohjustuksen kuivua vähintään 3 tunnin ajan, odota täydellistä kuivumista.
• Levitä 1x kerros lakkaa telalla.
Lisätietoja on asiakirjassa, jossa esitellään käsittelysuosituksia sementtipohjaisen käyttölattian täytemassan käytöstä 
lakattuna | päällysteenä.

Hoito arvon ylläpitoa varten:
Tarkempia puhdistus- ja hoitosuosituksia on LOBA-hoito-ohjeissa lakattuja sementtimäisiä tasoitemassoja varten. Nämä 
yleiset sekä tuotekohtaiset suositukset ovat myös osoitteessa www.loba.de

Mekaaninen kestävyys: 
• Kestää vähäistä hankaus- tai vierintäkuormitusta.

Nesteet: 
• Lakkauskäsittely muodostaa hengittävän rakenteen. 
• Nesteet täytyy pois välittömästi, sillä kauemmin kestävä vaikutus voi aiheuttaa värjäytymiä. 
• Kalvovaurioiden (naarmujen, reikien, lovien jne.) yhteydessä nesteet voivat imeytyä esteettä täytemassaan. 
• Tasoitemassan tai pinnoitteen omasta väristä riippuen epäpuhtaudet näkyvät selvemmin, esim. tumma kahvitahra 

vaalealla tasoitemassalla.
Astu pinnoittamattoman täytemassan päälle vain kenkäsuojukset jalassa. Täytemassaan vaikuttava lika ja kosteus voivat 
tulla näkyviin pintakäsittelyn jälkeen.

Tärkeitä ohjeita
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Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten lattiapäällysteen alusmateriaalit, huonekalujen jalat ja tuolien 
pyörät voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja 
vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi 
käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja sovellustekniseltä osastolta. Täytemassan 
valmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain yleisten 
myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot 
korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Muita ohjeita koristeellisista mineraalisista lattiatasoitteista on saksalaisen BSR-liiton (BSR Bundesverband der vereidigten 
Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.) asiakirjassa.
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