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TECHNISCHE INFORMATIE

Productgegevens

Artikelnr.
11841 5 l 4 128

Viscositeit DIN 4 11 ±2s

Vaststofgehalte 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE EU Grenswaarde voor het product (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 2 g/l VOC.

Opslag en transport 12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen.

Speciale primer voor houten deks buiten. Eenvoudig aanbrengen, 
tweevoudige werking: DeckPrepare versterkt op effectieve 
wijze de bescherming en hechting van de aansluitende 
oppervlakteveredeling met LOBASOL DeckOil / Color of LOBADUR 
DeckFinish Color. Door een krachtige stabilisering van de 
houtspecifieke ingrediënten vertraagt DeckPrepare de natuurlijke 
vergrijzing van het hout.

• Vertraagt de door weersinvloeden veroorzaakte vergrijzing van 
hout

• Versterkt het beschermende effect van de daaropvolgende 
oppervlakteveredeling

• Verbetert de hechting van de volgende laag met de ondergrond
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Sneldrogend
• Kleur- en geurneutraal
• Milieuvriendelijk
• Inzetbaar in het systeem met LOBADUR DeckFinish Color. 

Optioneel voor de impregnering met  LOBASOL DeckOil / Color te 
gebruiken

Toepassingsgebied:
Geschikt voor voor houten terrasen, dekken, tuinmeubelen en 
andere objecten van hout buitenshuis.

“Anti-Aging” voor uw zonnedek: effectieve ondersteuning voor 
de beschermende eindbehandeling

DeckPrepare
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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Gereedschap / Materiaalverbruik
LOBATOOL olieborstel, kwast / 100-120ml/m². Het daadwerkelijke materiaalverbruik kan afhankelijk van het houtsoort, de 
vochtigheid van het hout en de staat van verwering van het oppervlak variëren. Bij sterk verweerde oppervlakken moet 
rekening worden gehouden met een duidelijk hoger materiaalverbruik.

Droogtijd
• 1 uur laten drogen. Het oppervlak moet volledig drogen.

Voorbereiding:
De optimale voorbehandeling vindt u in de technische informatie LOBACARE DeckDegrayer.

Verwerking:   
• Het oppervlak moet net voor het aanbrengen droog zijn. 
• Een laag LOBADUR DeckPrepare aanbrengen. 
• 1 uur laten drogen. Wachten totdat de vloer volledig droog is
• Hierna LOBASOL DeckOil / Color of LOBADUR DeckFinish Color volgens de technische gegevens aanbrengen. 
• Voor een duurzaam optisch waardebehoud raden wij een jaarlijkse basisreiniging en nieuwe behandeling van terrasdeks 

aan.

Voor de nabehandeling aanbevolen systemen
• LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

Bij houtsoorten met intensieve kleuren in combinatie met LOBASOL DeckOil (met name transparant) moet op een 
gelijkmatige aanbrenging van het materiaal worden gelet. Materiaal in vezelrichting per vloerdeel aanbrengen en 
overlappingen voorkomen, omdat zich deze kunnen aftekenen.

Belangrijke aanwijzingen

• Optimale verwerkingsomstandigheden bij +15°C tot +25°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 75% en een 
materiaaltemperatuur van +15°C tot +25°C.

• Niet op hete of aan zoninstraling blootgestelde oppervlakken aanbrengen, omdat de aangebrachte laag te snel zou 
kunnen opdrogen. Niet aanbrengen als binnen 3 uur na het aanbrengen regen kan worden verwacht.

• Ingeval van twijfel een teststrook gebruiken om de verdraagzaamheid, hechting en look te bepalen. De resultaten 
kunnen afhankelijk van het houtsoort, met name bij houtsoorten die veel olie en hars bevatten, variëren.

• Materiaal goed schudden.
• Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
• Druppelvorming op het oppervlak voorkomen, resp. meteen met een kwast of borstel glad strijken.
• Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen  in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de 

GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

DeckPrepare
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Algemene aanwijzingen

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de 
eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

Gebruik van LOBADUR DeckFinish Color voor volledige opbouw: in principe kan LOBADUR DeckFinish Color zonder 
LOBADUR DeckPrepare worden gebruikt. De inzet van LOBADUR DeckPrepare verbetert de hechtingseigenschappen van de 
lak met de ondergrond duidelijk en verhoogt de verwerkingsveiligheid.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.
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