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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
11841 5 l 4 128

Viskozita DIN 4 11 ±2s

Pevné častice 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Tento produkt obsahuje maximálne 2 g/l VOC.

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 12 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Špeciálny základný náter pre drevené palubovky v exteriéri. 
Jednoduché nanášanie, dvojitý účinok: DeckPrepare účinne posilňuje 
ochranu a priľnavosť následnej povrchovej úpravy výrobkom 
LOBASOL DeckOil / Color alebo LOBADUR DeckFinish Color. Silnou 
stabilizáciou zložiek samotného dreva oneskoruje výrobok 
DeckPrepare prirodzené šedivenie dreva.

• Oneskoruje šedivenie dreva v dôsledku opotrebovania
• Posilňuje ochranný účinok následnej povrchovej úpravy
• Zlepšuje priľnavosť následnej povrchovej úpravy k podkladu
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Rýchle schnutie
• Neutrála farba a pach
• Dobrá znášanlivosť so životným prostredím
• Možnosť použitia v kombinácii s výrobkom LOBADUR DeckFinish 

Color. Voliteľne pred impregnáciou použiteľné s výrobkom 
LOBASOL DeckOil / Color

Oblasť použitia:
Vhodný na drevené terasy, decking, záhradný nábytok a iné 
predmety z dreva vo vonkajšom prostredí.

„Anti-Aging“ pre vašu slnečnú terasu: efektívna podpora na 
chrániacu konečnú úpravu

DeckPrepare
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika / spotreba materiálu
Kefa na olejovanie LOBATOOL, nanášací štetec / 100 – 120 ml/m². Skutočná spotreba materiálu sa môže líšiť v závislosti 
od typu dreva, jeho vlhkosti či stavu opotrebovania povrchu. Pri silno opotrebovaných povrchoch sa musí počítať s výrazne 
vyššou spotrebou materiálu.

Doba schnutia
• Schnutie trvá 1 hodinu. Počkajte na úplné uschnutie

Príprava:
Kroky na optimálnu predbežnú prípravu povrchu nájdete v technických informáciách výrobku LOBACARE DeckDegrayer.

Spracovanie:   
• Povrch musí byť bezprostredne pred aplikáciou suchý. 
• Naneste jednu vrstvu výrobku LOBADUR DeckPrepare. 
• Schnutie trvá 1 hodinu. Počkajte na úplné uschnutie
• Následne naneste prípravok LOBASOL DeckOil / Color alebo LOBADUR DeckFinish Color v súlade s technickými 

informáciami. 
• Na trvalé zachovanie optického vzhľadu odporúčame terasovú palubovku každoročne základne vyčistiť a naniesť novú 

povrchovú vrstvu prípravku.

Prípravky odporúčané na následné ošetrenie
• LOBASOL DeckOil a DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

Pri farebných typoch dreva v kombinácii s LOBASOL DeckOil (predovšetkým transparentný) sa musí dbať na rovnomerné 
nanášanie materiálu. Naniesť materiál v smere vlákna dosky k doske a zabrániť prekrývaniu oblastí, ktoré môžu byť 
viditeľné.

Dôležité pokyny

• Optimálne podmienky spracovania sú: +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiály 
+15 °C až +25 °C.

• Nenanášajte na horúce povrchy ani povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, inak by mohla nanesená vrstva príliš 
rýchlo zaschnúť. Nenanášajte v prípade, ak do 3 hodín po nanesení možno očakávať dážď.

• V prípade pochybností naneste na testovaciu plochu, aby ste zistili znášanlivosť, priľnavosť a vzhľad. Výsledky sa môžu 
líšiť v závislosti od typu dreva, zvlášť pri olejových, farebných a živicových typoch dreva.

• Materiál dobre pretrepať.
• Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
• Zabráňte tvorbe kvapiek na povrchu, resp. natierajte priamo hladko štetcom alebo kefou.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia 
rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre 
výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Použitie výrobku LOBADUR DeckFinish Color pri kompletnej stavbe: Spravidla možno výrobok LOBADUR DeckFinish 
Color používať bez výrobku LOBADUR DeckPrepare. Použitie výrobku LOBADUR DeckPrepare výrazne zlepšuje adhézne 
vlastnosti laku na podlahe a zvyšuje bezpečnosť spracovania.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.
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