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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EXTRA MATT

Műszaki adatok

Cikkszám
11743 5 kg 2 96

DIN4 szerinti viszkozitás 31 ±2s

Szárazanyag tartalom 38 ±2%

GISCODE W2/DD+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/j): 140 g/l (2010). 
A termék legfeljebb 31 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz(keverék keményítővel).

Fényességi fok* 20

* A fényességi fok mérése 60°-os beesési szögnél, üvegen történik. Értéke a rétegvastagságtól és a száradáskor fennálló 
környezeti tényezőktől (hőmérséklet és relatív páratartalom) függ. Az így kapott értékek csak tájékoztató jellegűek.

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

2 komponensű, vízalapú poliuretán bevonat cementes kiegyenlítő 
masszákhoz. Erős igénybevételhez.

• Különösen csekély emissziójú, EMICODE EC1 Plus
• Egyenletes matt felület
• Széles alkalmazhatósági terület, közterületeken is, R9-es 

csúszásmentesség
• 2 rétegű rendszerben történő felhasználással időkímélő (1-szeres 

alapozás, 1-szeres tömítés)

Alkalmazási terület:
A cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák 
finomítására a LOBA jóváhagyta. A megfelelő listát itt találja: 
www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. A DIN 51130 szabvány 
R9 értékelési csoportja szerint csúszásgátló. Erős igénybevételhez 
lakóterekben, valamint üzleti felhasználásra.

2K FactoryStyle

6-10°

R9
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EXTRA MATT

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkhenger / kb. 100 ml(g)/m² = 10m²/l(kg)

Száradási idő
• Legkorábban 4 óra elteltével szabad óvatosan rálépni.
• 24 óra után kismértékben terhelhető.
• Teljes terhelhetőség és fedés 5 nap után.
• A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBATOOL Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki 

információkban.
• A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett.

Alkalmazás:

Előkészítés:
• A gyártó előírásai szerint alkalmazza a megfelelő cementes, használati padlót kialakító kenhető masszákat. A kenhető 

masszát ne csiszolja meg, az esetleges beékelődött zárványokat egy éles pengével nyissa fel.
• A használható kenhető masszákat a jóváhagyott cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák listájában itt 

találja: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Tartsa be a kenhető massza gyártójának a mindenkori műszaki 
információit.

Felhordás:
• Készítse elő szakszerűen az alapot és alapozza le FactoryBase szerrel, a műszaki információnak megfelelően.
• Az alapozást min. 3 órán keresztül hagyja száradni, és várja meg a teljes száradást.
• Hordja fel 1-szer hengerrel.
A további részletes információkért nézze meg a „Cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák” című felépítési 
javaslatot.

Értékőrző ápolás:
A tisztításra és ápolásra vonatkozó részletes ajánlások a LOBA „Lakkozott cementes kiegyenlítő masszák” című ápolási 
útmutatójában találhatók. Ezek az általános és termékspecifikus ajánlások megtalálhatók a www.loba.de webhelyen is.

• A kiegyenlítő masszát a gyártó előírásai szerint kell előkészíteni a használatra.
• Rázza fel a masszát, adja hozzá 10:1 arányban a keményítőt, és keverje bele. Ha részmennyiségeket kever összes, 

használjon LOBATOOL mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után egy óráig feldolgozható.
• A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, és minden más 

szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, 
padlóhőmérséklet 22°C, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a 
helyiség megfelelő szellőzése.

• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• 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.
• Ez a termék a LOBA és a Wakol Connected Systems része, a cementes, használati padlót kialakító 

kenhető masszák finomítására. A jóváhagyott kombinációkat az alábbi címen megtalálja: 
www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Felhasználás

2K FactoryStyle
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EXTRA MATT

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.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, székgörgők lágyulást és elszíneződést 
okozhatnak. 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 kérjen műszaki tanácsokat az alkalmazástechnikai osztálytól. Vegye 
figyelembe a kenhető massza gyártójának 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.

A „dekoratív ásványi alapú önterülő padlók” témára vonatkozó további utasításokat a BSR (Bundesverband der vereidigten 
Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V., azaz Belsőépítészeti Esküdt Szakértők Szövetsége Nonprofit Szervezet) 
dokumentumában talál.

Felhasználás

Mechanikus ellenállóság: 
• Enyhe csiszoló hatású vagy gördülő terhelésekkel szemben ellenálló.

Folyadékok: 
• Lakkozott rendszerfelépítés esetén nyílt diffúziójú a rendszer. 
• A folyadékokat azonnal fel kell törölni, mivel hosszabb behatás esetén elszíneződés következhet be. 
• Ha a filmréteget érintő sérülések (karcolások, lyukak, vágások stb.) következnek be, a folyadékok akadálytalanul 

beszívódnak a kenhető masszába. 
• A kiegyenlítő massza saját színétől, ill. a felületbevonattól függően erősebben kirajzolódnak a szennyeződések, pl. a 

sötét kávéfolt a világos kiegyenlítő masszán.
A bevonat nélküli kenhető masszára csak cipővédővel szabad rálépni. A kenhető masszára ható szennyeződések és a 
nedvesség a felület kezelése után meglátszódhat.

Fontos tájékoztatás

2K FactoryStyle


