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TEHNIČNE INFORMACIJE

Podatki o izdelku

Št. artikla
11841 5 l 4 128

Viskoznost DIN 4 11 ±2s

Trdni delci 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Ta izdelek vsebuje največ 2 g/l VOC.

Skladiščenje in prevažanje 12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri 
od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

Poseben temeljni premaz za lesene obloge na prostem. Preprosto 
nanašanje, dvojni učinek: Sredstvo DeckPrepare učinkovito okrepi 
zaščitni učinek in oprijem naknadnih premazov s sredstvi LOBASOL 
DeckOil/Color ali LOBADUR DeckFinish Color. Z močno stabilizacijo 
neželenih sestavin lesa sredstvo DeckPrepare upočasni naravno 
sivenje lesa.

• Upočasni sivenje lesa zaradi vremenskih vplivov
• Okrepi zaščitni učinek naslednjih oplemenitenj površine
• Izboljša oprijem naslednjega premaza na podlago
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Se hitro suši
• Nevtralna barva in vonj
• Okolju prijazno
• Primerno za uporabo v sistemu z LOBADUR DeckFinish Color. 

Možnost uporabe pred impregnacijo z LOBASOL DeckOil/Color

Področje uporabe:
Primerno za lesene terase, ploščadi, vrtno pohištvo in druge lesene 
predmete na prostem.

Sredstvo proti staranju vaše sončne terase: učinkovita podpora 
za zaščitno končno obdelavo
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Navodila za obdelavo

Naprava za nanašanje / poraba materiala
Oljna ščetka LOBATOOL, čopič/od 100 do 120 ml/m². Dejanska poraba materiala je odvisna od vrste in vlažnosti lesa ter 
stanja površine. Pri močno postaranih površinah lahko računamo na bistveno večjo porabo materiala.

Čas sušenja
• Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca

Priprava:
Za optimalno predhodno obdelavo površine glejte tehnične informacije za sredstvo LOBACARE DeckDegrayer.

Obdelava:
• Površina mora biti suha tik pred nanašanjem. 
• Nanesite plast sredstva LOBADUR DeckPrepare. 
• Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca
• Nato nanesite sredstvo LOBASOL DeckOil/Color ali lak LOBADUR DeckFinish Color skladno s tehničnimi informacijami. 
• Za trajno vzdrževanje videza priporočamo vsakoletno temeljno čiščenje in premazovanje terase.

Za naknadno obdelavo priporočeni sistemi
• LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

Pri intenzivno obarvanih vrstah lesa v kombinaciji z oljem LOBASOL DeckOil (zlasti prozornim) pazite na enakomeren nanos 
materiala. Material nanašajte v smeri vlaken po posameznih deskah in se izogibajte prekrivanju, ki lahko postane vidno.

Pomembne opombe

• Optimalni pogoji obdelave: od 15 do 25 °C, relativna zračna vlaga od 40 do 75 %, temperatura materiala od 15 do 25 °C.
• Ne nanašajte na vroče ali močni sončni svetlobi izpostavljene površine, saj se lahko naneseni premaz prehitro zasuši. Ne 

nanašajte, če je v 3 urah po nanosu pričakovati dež.
• Če o čem niste prepričani, obdelajte preizkusno površino, da preverite združljivost, oprijem in videz. Rezultati se lahko 

razlikujejo glede na vrsto lesa, zlasti pri oljnatih, intenzivno obarvanih in smolnatih vrstah lesa.
• Dobro stresite material.
• Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
• Preprečite kapljanje po površini oz. takoj zgladite s čopičem ali krtačo.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
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Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna 
zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne 
izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Uporaba laka LOBADUR DeckFinish Color v zgradbi premaza: Načeloma je mogoče lak LOBADUR DeckFinish Color 
uporabljati brez sredstva LOBADUR DeckPrepare. Uporaba sredstva LOBADUR DeckPrepare bistveno izboljša oprijem laka na 
podlago in poveča zanesljivost obdelave.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.
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