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ÇEŞITLI RENKLER

Ürün verileri

Ürün No.
11842 5 l 4 128

Viskozite DIN 4 37 ±2s

Katı cisim 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Bu ürün maksimum 74 g/l VOC içerir.

Depolama ve taşıma 12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Dış mekanlardaki ahşap yüzeyler için 1K su bazlı kaplama Bu outdoor 
uzmanı terasınızı mükemmel görünümüne kavuşturur: İster trendi 
gri veya ister asil kırmızı kahverengi – DeckFinish Color’a rağmen her 
hava koşulunda uzun ömürlüdür, kayma yapmaz ve klora dayanıklıdır. 
Hızlı ve kolay çalışılabilmesi sayesinde sağlam yüzey korumasının 
yanısıra çalışma süresinden de tasarruf sağlar.

• Ultraviyole ışınları, donma ve ıslanmaya karşı derinlik koruması
• Klora karşı dayanıklıdır
• Güvenli ve kolay işleme
• Ahşap grileşmesi yok
• Kısa kuruma süresi
• Tüm ahşap türleri için uygundur
• Düz ve tırtıklı yüzeylere uygundur
• LOBADUR DeckPrepare ile sistemli olarak kullanılabilir

Kullanım alanı:
Bina dışı ahşap teras ve kaplamalar için uygundur. DIN 51097 
Değerlendirme Sınıfı A ve DIN 51130 Değerlendirme sınıfı R10’a 
uygun olarak kayma önleyici.

Bir başka düzeye ulaştı: Terasınız için ultraviyole ve kötü hava 
koşullarına uzun süre dayanan  koruyucu çıktı!

DeckFinish Color

10-19°

R10
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800145
Açık 

kahverengi

800150
Koyu 

kahverengi

800099
Kızıl 

kahverengi

900148 
Gri

Renk garantisi verilmez

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama talimatları

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi
LOBATOOL yağ fırçası, fırça / 100-120ml/m². Gerçek malzeme sarfiyatı ahşap türüne, ahşabın nemliliğine ve hava koşullarına 
bağlı olarak yüzeyin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Hava koşullarından daha fazla etkilenen yüzeylerde malzeme 
sarfiyatının belirgin şekilde yüksek olması hesaba katılmalıdır.

Kuruma süresi
• Ek çalışma 2-3 saat sonra, 24 saat içinde.
• Gece boyunca kurumadan sonra hafifçe zorlama yapılabilir.
• 48 saat sonra tam yüklenme.

Ön işlem
• Yapışma özelliklerini optimize etmek ve ahşabın grileşmesini engellemek için LOBADUR DeckPrepare ile ön işlem 

yapılması tavsiye edilir.

• Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
• Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış 

yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat  içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
• Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap 

türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
• 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.

• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBATOOL cila kovasını kullanın.
• Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

Ürün verileri

DeckFinish Color
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Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek 
bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri 
ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

LOBADUR DeckFinish Color'ın tüm yapılarda kullanımı: Esas olarak LOBADUR DeckFinish Color, LOBADUR DeckPrepare 
olmadan kullanılabilir. LOBADUR DeckPrepare kullanımı katmanların tabana yapışma özelliklerini belirgin şekilde iyileştirir ve 
işleme güvenliğini artırır.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

Hazırlama:

İlk işlem
• LOBACARE DeckDegrayer ürününün teknik bilgileri uyarınca "eski kullanılmış kaplamalar" ya da "yeni kurulmuş kaplamalar 

için talimatlara uygun olarak alt tabanı hazırlayın.
• LOBADUR DeckPrepare'ı teknik bilgilere göre uygulayın.
• Kuruma süresi 1 saat. Tamamen kurumasını bekleyin.
• LOBADUR DeckFinish Color uygulayın
• Kuruma süresi min. 2 saat 
• İkinci kat LOBADUR DeckFinish Color uygulayın

Sonraki uygulama
• Ürünün teknik bilgilerine göre LOBACARE DeckDegrayer ile temel temizlik
• LOBACARE DeckPrepare uygulayın
• Kuruma süresi 1 saat  
• LOBADUR DeckFinish Color uygulayın
Optik değerini sürekli koruyabilmesi için teras kaplamasının yıllık olarak temel temizliğinin yapılmasını ve yeniden 
kaplanmasını tavsiye ederiz.

DeckFinish Color


