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INFORMAŢII TEHNICE

Date despre produs

Nr. articol
11841 5 l 4 128

Vâscozitate DIN 4 11 ±2s

Corp solid 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine maximum 2 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 special pentru podele de lemn în exterior. Aplicare simplă, 
acțiune dublă: DeckPrepare sporeşte eficient protecția şi aderența 
tratării ulterioare cu LOBASOL DeckOil / Color sau LOBADUR 
DeckFinish Color. Datorită stabilizării puternice a substanțelor 
conținute în lemn, DeckPrepare întârzie înnegrirea naturală a 
lemnului.

• Întârzie înnegrirea lemnului din cauza intemperiilor
• Sporeşte efectul de protecție al tratării următoare a suprafeței
• Îmbunătățeşte aderența stratului următor pe bază
• Prelucrare sigură şi simplă
• Uscare rapidă
• Culoare şi miros neutru
• Compatibil cu mediul
• Utilizabil în sistem cu LOBADUR DeckFinish Color. Opțional 

aplicabil înainte de impregnarea cu LOBASOL DeckOil / Color

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru terasele din lemn, punţilor, mobilierului de grădină şi 
altor obiecte din lemn aflate în aer liber.

„Anti-Aging” pentru puntea dumneavoastră: suport efectiv 
pentru tratarea finală cu rol de protecție

DeckPrepare
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

Aparat aplicator / consum de material
Perie pentru ulei LOBATOOL, pensulă / 100-120ml/m². Consumul efectiv de material poate varia în funcție de tipul de lemn, 
umiditatea lemnului şi starea de expunere a suprafeței. În cazul suprafețelor puternic expuse, trebuie luat în considerare un 
consum de material considerabil mai mare.

Durată de uscare
• Timp de uscare 1 oră. Aşteptați uscarea completă

Pregătire:
Tratarea preliminară optimă a suprafeței poate fi preluată din informațiile tehnice LOBACARE DeckDegrayer.

Prelucrare:   
• Suprafața trebuie să fie uscată imediat înainte de aplicare. 
• Aplicați un strat de LOBADUR DeckPrepare. 
• Timp de uscare 1 oră. Aşteptați uscarea completă
• După aceea aplicați LOBASOL DeckOil / Color sau LOBADUR DeckFinish Color conf. informațiilor tehnice. 
• Pentru o menținere a aspectului vizual pe termen mai lung, recomandăm o curățare de bază anuală şi o nouă aplicare pe 

podeaua terasei.

Sisteme recomandate pentru tratarea ulterioară
• LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

În cazul tipurilor de lemn în culori puternice în combinație cu LOBASOL DeckOil (în special transparent) trebuie avută în 
vedere o aplicare uniformă a materialului. Aplicați materialul în sensul fibrelor, scândură cu scândură, şi evitați zonele de 
suprapunere, acestea se pot distinge.

Indicaţii importante

• Condiții optime de prelucrare între +15°C şi +25°C, umiditate relativă a aerului între 40% şi 75%, temperatura materialului 
cuprinsă între +15°C şi +25°C.

• Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse soarelui puternic, deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu 
aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.

• În caz de nesiguranță, stabiliți o suprafață de testare pentru a determina compatibilitatea, aderența şi aspectul vizual. 
Rezultatele pot varia în funcție de tipul de lemn, în special în cazul tipurilor de lemn uleios, în culori puternice şi răşinos.

• Agitaţi bine materialul.
• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare LOBATOOL.
• Evitați formarea de picături pe suprafață, resp. neteziți direct cu pensula sau peria.
• 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.

DeckPrepare



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 3/3 

INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C şi o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai 
scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de 
întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Utilizarea LOBADUR DeckFinish Color fără strat primar: din principiu, LOBADUR DeckFinish Color poate fi utilizat fără 
LOBADUR DeckPrepare. Utilizarea LOBADUR DeckPrepare îmbunătățeşte considerabil caracteristicile de aderență ale lacului 
pe baza de aplicare şi sporeşte siguranța la prelucrare.

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 LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele 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.
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