
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germania
Telefon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

01
/0

4/
20

22

Pagina 1/3 

INFORMAŢII TEHNICE

Date despre produs

Nr. articol
11751 5 l 4 128

Vâscozitate DIN 4 22 ±2s

Corp solid 24 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine maximum 51 g/l VOC.

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi 
transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

Grund de aplicat cu rola pe bază de apă pentru materiale de nivelare 
de cimentare.

• Prelucrare sigură şi simplă
• Economie de timp prin utilizarea în sistem cu 2 straturi (1x grund, 

1x sigiliu)
• Optimizează aderența dintre materialul de şpăcluit şi lac
• Utilizabil în sistem cu LOBADUR 2K FactoryStyle şi numeroase 

materiale de şpăcluit

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru finisarea materialelor de şpăcluit 
de cimentare pentru suprafața utilă aprobate 
de LOBA. O listă corespunzătoare puteți găsi la: 

FactoryBase
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INFORMAŢII TEHNICE

Aparat aplicator / consum de material
Trafalet din microfibră LOBATOOL pentru aplicarea grundului 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

Şlefuire intermediară
Nu şlefuiţi intermediar grundul.

Durată de uscare
• Poate fi lăcuit după un interval cuprins între 3 ore şi max. 24 de ore.
• În cazul întârzierilor de uscare, aşteptaţi uscarea completă.

Utilizare:

Pregătire:
• Aplicați materiale de şpăcluit de cimentare adecvate pentru suprafața utilă, corespunzător indicațiilor producătorului. Nu 

şlefuiți niciodată materialele de şpăcluit, înlăturați parțial eventualele incluziuni cu ajutorul unei lame ascuțite.
• Materialele de şpăcluit posibile pot fi găsite în lista materialelor de şpăcluit de cimentare pentru suprafața utilă aprobate, 

la: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Respectați informațiile tehnice respective ale producătorului materialului 
de nivelare.

Aplicare:
• aplicați 1x FactoryBase.
• Uscare în min. 3 ore, maxim 24 de ore.
• Apoi aplicați cu rola un strat 2K FactoryStyle conf. informațiilor tehnice 
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să respectați „Recomandare de aplicare pentru materialele de şpăcluit de cimentare 
pentru suprafețe utile | lăcuite”.

Întreţinere pentru păstrarea valorii:
Recomandări detaliate despre curăţare şi întreţinere se găsesc în instrucţiunile de întreţinere LOBA "Materiale de nivelare 
vopsite". Aceste recomandări generale şi specifice produsului pot fi consultate şi la adresa www.loba.de

• Materialul de nivelare trebuie pregătit pentru utilizare directă, conform indicaţiilor producătorului.
• Podeaua trebuie să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, şi alte impurități. Condițiile 

optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei 22°C, 
umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare LOBATOOL.
• Amestecaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
• Acest produs este parte componentă a LOBA şi Wakol Connected Systems pentru finisarea 

materialelor de şpăcluit de cimentare pentru suprafața utilă. Puteți găsi combinațiile aprobate pe 
www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Indicaţii de prelucrare

FactoryBase
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun pot 
conduce la înmuieri şi decolorări. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete şi altele 
similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare 
şi condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul 
discuţiei cu departamentul de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de mase de şpaclu 
şi normele actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de 
afaceri şi nu sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, 
cele vechi îşi pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Mai multe indicaţii pe tema "Pardoseli minerale decorative cu material de şpaclu" găsiţi în broşura Asociaţiei Federale a 
Experţilor Autorizaţi în domeniul Spaţiu şi Amenajări (asociaţie înregistrată).

Indicaţii de prelucrare

Rezistenţă mecanică:
• Rezistent la solicitări uşoare prin frecare sau rostogolire.

Lichide:
• Sistemul de uleiere este un sistem permeabil la difuzia vaporilor. 
• Lichidele trebuie imediat captate, deoarece în cazul unei influenţe mai îndelungate pot să apară modificări de culoare. 
• În cazul în care se produc deteriorări ale stratului (zgârieturi, găuri, tăieturi etc.) este posibil ca lichidele să pătrundă 

nestingherit în materialul de şpăcluit. 
• În funcţie de culoarea proprie a materialului de nivelare, resp. de stratul de acoperire al suprafeţei impurităţile se disting 

mai clar, de ex. o pată întunecată de cafea pe materialul de nivelare.
Masa de şpăcluit neacoperită se va accesa numai cu protecție pentru încălțăminte. Impuritățile şi umiditatea care acționează 
asupra materialului de şpăcluit pot să devină vizibile după tratarea suprafeței.

Indicaţii importante

FactoryBase


