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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
11841 5 l 4 128

Χρόνος στεγνώματος 11 ±2s

Στερεά σώματα 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Οριακή τιμή ΕΕ για το προϊόν (Κατ. Α/i): 140g/l (2010). 
Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2g/l VOC.

Αποθήκευση και μεταφορά 12 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Ειδικό αστάρι για επικαλύψεις ξύλου σε εξωτερικό χώρο. Απλή εφαρμογή, διπλή 
δράση: Το DeckPrepare ενισχύει δραστικά την προστασία και την πρόσφυση της 
επακόλουθης βελτίωσης του ξύλου με LOBASOL DeckOil / Color ή LOBADUR 
DeckFinish Color. Μέσω ισχυρής σταθεροποίησης των συστατικών του ξύλου το 
DeckPrepare καθυστερεί το φυσικό γκριζάρισμα του ξύλου.

• Καθυστερεί το γκριζάρισμα του ξύλου λόγω των καιρικών συνθηκών
• Ενισχύει την προστατευτική δράση της επακόλουθης βελτίωσης της 

επιφάνειας
• Βελτιώνει την πρόσφυση της επακόλουθης επίστρωσης προς τος 

υπόστρωμα
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Στεγνώνει γρήγορα
• Ουδέτερου χρώματος και οσμής
• Συμβατό με το περιβάλλον
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα με LOBADUR DeckFinish Color. 

Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τον εμποτισμό με LOBASOL 
DeckOil / Color

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες, ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου και άλλα 
αντικείμενα από ξύλο σε εξωτερικό χώρο.

«Anti-Aging» για τη βεράντα σας: αποτελεσματική υποστήριξη για την 
προστατευτική τελική επεξεργασία

DeckPrepare



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

31
/0

3/
20

22

Σελίδα 2/3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Συσκευή επάλειψης / Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Βούρτσα λαδιού, πινέλο / 100-120ml/m². Η πραγματική κατανάλωση υλικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος ξύλου, την 
υγρασία ξύλου και την κατάσταση έκθεσης στις καιρικές συνθήκες της επιφάνειας. Σε επιφάνειες με έντονη έκθεση στις καιρικές συνθήκες πρέπει 
να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση υλικού.

Χρόνος στεγνώματος
• Στέγνωμα 1 ώρα. Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως.

Προετοιμασία:
Μπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη αρχική επεξεργασία της επιφάνειας στην τεχνική πληροφορία του LOBACARE DeckDegrayer.

Επεξεργασία:   
• Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή ακριβώς πριν την εφαρμογή. 
• Εφαρμόστε μια στρώση LOBADUR DeckPrepare. 
• Στέγνωμα 1 ώρα. Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως
• Στη συνέχεια εφαρμόστε LOBASOL DeckOil / Color ή LOBADUR DeckFinish Color σύμφωνα με την τεχνική πληροφορία για το προϊόν. 
• Για τη μόνιμη οπτική διατήρηση αξίας συνιστούμε ετήσιο βασικό καθαρισμό και τη νέα επίστρωση των επικαλύψεων βεραντών.

Συνιστώμενα συστήματα για την εκ των υστέρων επεξεργασία
• LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

Σε είδη ξύλου με έντονο χρωματισμό σε συνδυασμό με LOBASOL DeckOil (ιδιαίτερα τα διαφανή) πρέπει να προσεχθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
υλικού. Εφαρμόστε το υλικό στην κατεύθυνση των ινών, σανίδα προς σανίδα και αποφύγετε περιοχές αλληλοκάλυψης, καθώς αυτές μπορεί να 
ξεχωρίζουν.

Σημαντικές υποδείξεις

• Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας στους +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία αέρα 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +15°C έως +25°C.
• Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες διότι η εφαρμοζόμενη επίστρωση μπορεί να στεγνώσει 

πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται βροχή.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργήστε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα, την πρόσφυση και την οπτική. Τα 

αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος ξύλου, ιδιαίτερα σε λιπαρά, έντονου χρωματισμού και ρητινώδη είδη ξύλου.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
• Αποφύγετε τη δημιουργία σταγόνων στην επιφάνεια, ή εξομαλύνετέ τις άμεσα με πινέλο ή βούρτσα.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η 
υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία 
ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Χρήση του LOBADUR DeckFinish Color χωρίς αστάρι: Κατά κανόνα το LOBADUR DeckFinish Color μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
LOBADUR DeckPrepare. Η χρήση του LOBADUR DeckPrepare βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες πρόσφυσης του βερνικιού ως προς το 
υπόστρωμα και αυξάνει την ασφάλεια επεξεργασίας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.
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