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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Műszaki adatok

Cikkszám
11842 5 l 4 128

DIN4 szerinti viszkozitás 37 ±2s

Szárazanyag tartalom 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010). 
A termék legfeljebb 74 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. 
Fagytól védeni kell.

1K vizes alapú bevonat kültéri fafelületekhez. Ez a kültéri szakértő 
tökéletessé varázsolja teraszát: Akár divatos szürke, akár nemes 
vörösbarna színben – a DeckFinish Color különlegesen hosszan tartó, 
mindenféle időjárási hatással szemben ellenálló, terhelés- és klórálló. 
Gyors és egyszerű feldolgozásával lerövidíti az erős felületvédelmet 
és a munkavégzési időt.

• Mélyre ható védelem UV-sugárzás, fagy és nedvesség ellen
• Klórálló
• Biztonságos, gyors feldolgozás
• Nem érdesedik fel a fa
• Rövid száradási idő
• Minden fafajtához megfelelő
• Sima és bordázott deszkákra való
• A LOBADUR DeckPrepare rendszerben alkalmazható

Alkalmazási terület:
Kültéri fateraszokhoz és burkolatokhoz megfelelő. A DIN 51097 
szabvány A értékelési csoportja és a DIN 51130 szabvány R10 
értékelési csoportja szerint csúszásgátló.

Ezzel a következő szintre lép: Itt az UV-fénnyel és időjárással 
szembeni tartós védelem teraszához!

DeckFinish Color

10-19°

R10



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

01
/0

4/
20

22

Oldal 2/3 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

800145
Világosbarna

800150
Sötétbarna

800099
Vörösbarna

900148
Szürke

Színgarancia nélkül

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhasználás

Felhordó eszköz / anyagszükséglet
LOBATOOL olajkefe, ecset / 100-120 ml/m². A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól 
függően is eltérő lehet, hogy a felületet az időjárás mennyire veszi igénybe. Időjárás által erősen igénybe vett felületek 
esetén jelentősen nagyobb anyagfelhasználással kell számolni.

Száradási idő
• Átdolgozás 2-3 óra elteltével, 24 órán belül.
• Az éjszakai száradást követően enyhe igénybevétel.
• Teljes terhelhetőség 48 óra után.

Előkezelés
• A tapadás optimalizálása, valamint a fa elszürkülése elleni hatás érdekében javasolt a LOBADUR DeckPrepare termékkel 

történő előkezelés.

• Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve 
+15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.

• Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje 
fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.

• Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az 
eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.

• Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die 
transparente Variante zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu 
achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.

• Rázza fel alaposan az anyagot.
• Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBATOOL tömítővödröt.
• Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Műszaki adatok

DeckFinish Color
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A 
megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási 
folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki 
információkban találhatók.

A LOBADUR DeckFinish Color alkalmazása teljes szerkezetben: A LOBADUR DeckFinish Color alapvetően a LOBADUR 
DeckPrepare nélkül alkalmazható. A LOBADUR DeckPrepare használata jelentősen javítja a lakk alaphoz való tapadásának 
tulajdonságait és növeli a feldolgozás biztonságát.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Előkészítés:

Első kezelés
• Készítse elő az aljzatot a „régi használt burkolatokhoz”, ill. „új telepítésű burkolatokhoz” a LOBACARE DeckDegrayer
• termék műszaki információban megtalálható előírások szerint.
• Kenjen fel LOBADUR DeckPrepare terméket a műszaki információnak megfelelően.
• A száradási idő 1 óra. Várja meg a teljes száradást.
• Kenjen fel LOBADUR DeckFinish Color terméket
• A száradás min. 2 óra 
• Kenje fel a második réteg LOBADUR DeckFinish Color terméket

Utókezelés
• Alaptisztítás LOBACARE DeckDegrayer termékkel a termék műszaki információja szerint
• Kenjen fel LOBACARE DeckPrepare terméket
• A száradás 1 óra 
• Kenjen fel LOBADUR DeckFinish Color terméket
A tartósabb optikai eredmény érdekében javasoljuk az évenkénti alaptisztítást és a teraszfelület ismételt bevonatolását.

DeckFinish Color


