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TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Podatki o izdelku

Št. artikla
11842 5 l 4 128

Enokomponentni premaz na vodni osnovi za lesene površine na 
prostem. To sredstvo je posebej namenjeno za uporabo na prostem 
in odlično poskrbi za vašo teraso: Trendovska siva ali plemenita 
rdečerjava – lak DeckFinish Color ima izredno dolgo življenjsko dobo 
in kljubuje vsem vremenskim vplivom, je pohoden ter je odporen 
proti kloru. S svojo hitro in preprosto obdelavo to trpežno sredstvo 
za zaščito površin hkrati tudi skrajša delo.

• Globinska zaščita pred UV-sevanjem, zmrzaljo in vlago
• Odporno proti kloru
• Zanesljiva, preprosta obdelava
• Ni potrebe po povečanju hrapavosti lesa
• Kratek čas sušenja
• Primerno za vse vrste lesa
• Primerno za gladke in rebraste deske
• Primerno za uporabo v sistemu z LOBADUR DeckPrepare

Področje uporabe:
Primerno za terase in lesene obloge na prostem. Preprečuje zdrse 
po DIN 51097, skupina za vrednotenje A, in DIN 51130, skupina za 
vrednotenje R10.

Za naslednjo raven: Dolgoročna zaščita vaše terase pred 
UV-svetlobo in vremenskimi vplivi je tu!

DeckFinish Color

10-19°

R10
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800145
Svetlorjava

800150
Temnorjava

800099
Rdečerjava

900148
Siva

Ne jamčimo za barvne odtenke

RAZLIČNE BARVE

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.

• 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.
• 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.

• 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.

Podatki o izdelku

Viskoznost DIN 4 37 ±2s

Trdni delci 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Ta izdelek vsebuje največ 74 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.

DeckFinish Color
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Navodila za obdelavo

Čas sušenja
• Obdelajte po 2 do 3 urah in v manj kot 24 urah.
• Lahka obremenljivost po sušenju čez noč.
• Popolna obremenljivost po 48 urah.

Priprava:

Prva obdelava
• Podlago pripravite skladno s predpisi za »stare rabljene obloge« oz. »na novo vgrajene obloge« v tehničnih informacijah 

za izdelek LOBACARE DeckDegrayer.
• Sredstvo LOBADUR DeckPrepare nanesite skladno s tehničnimi informacijami.
• Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca.
• Nanesite lak LOBADUR DeckFinish Color
• Sušenje najmanj 2 uri
• Nanesite drugo plast laka LOBADUR DeckFinish Color

Posledična obdelava
• Osnovno čiščenje s sredstvom LOBACARE DeckDegrayer skladno s tehničnimi informacijami za izdelek
• Nanesite LOBACARE DeckPrepare
• Sušenje od 1 ure
• Nanesite lak LOBADUR DeckFinish Color
Za trajno vzdrževanje videza priporočamo vsakoletno temeljno čiščenje in premaz terase.

Predhodna obdelava
• Priporočamo predhodno obdelavo s sredstvom LOBADUR DeckPrepare za optimalen oprijem in preprečevanje posivenja 

lesa.

DeckFinish Color
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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.

DeckFinish Color


