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INFORMACIONE TEKNIKE

Lloje druri të 
errët

Lis i errët Lis i hapur Lloje druri të 
çelur

Lloje druri të 
kuqërremtë

I bardhë

Pa garanci për ngjyrën

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime përpunimi

• Sipërfaqet ngjitëse (anët e fugave) duhet të jenë të thata, të qëndrueshme pa yndyra dhe pluhura. Aplikoni astar 
LOBADUR® PrimaSealPlus në nënshtresa me absorbim të madh, me pore ose të dëmtuara.

• Materiali izolues ElastoParkett që nuk është përforcuar mund të hiqet e ujë.

Mjet aplikimi / Normë aplikimi
Pistoletë, pistoletë aplikimi / Konsumi përllogaritet si vijon: Gjerësia e fugës (cm) x Thellësia e fugës (cm) x Gjatësia e fugës 
(cm) = Konsumi (cm³ ose ml).

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
16226 310 ml 12

Magazinimi dhe transportimi 24 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit, merrni parasysh mbishkrimin e kutisë. 
Depozitim dhe transportim në temperatura +5°C deri +25°C. Mbrojeni nga ngrica. Meterial i 
parrezikshëm sipas ADR.

Stuko akrilik lidhjesh pa silikon.

• Aftësi e lartë mbushjeje
• Lehtëson punimin e shpejt dhe efektiv
• Elasticitet i lartë
• Rrashinohet dhe vernikoset
• Mund të përdoret në tapë dhe parket vajosur dhe të hermetizuar

Gama e përdorimit:
Stuko akrilik izolues lidhjesh që lustrohet, për hermetizimin e 
lidhjeve në punime shtrimi parketesh dhe dyshemesh. Nuk duhet 
përdorur në lidhje zgjerimi ndërtimesh, lidhje me sforcim mekanik 
dhe në zona me lagështi të vazhdueshme.

ElastoParkett
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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës:  Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për 
hapësirën e Gjermanisë.

Udhëzime përpunimi

Koha e tharjes
• Formim membrane pas 2 orëve.
• Mund të ripunohet pas 4-6 orëve.
• Mund të lëmohet pas tharjes për një natë.

Përdorimi:
• Pritini majën e aplikatorit dhe aplikoni ElastoParkett me pistoletë në brendësi të fugave.
• Sipërfaqja mund të lëmohet më pas me gisht të lagur ose me shpatull.
• Në fuga me gjerësi të madhe mund të shfaqet fundosje, dhe ndoshta ri-aplikohet pas 4-6 orëve. 
• Gjatë përpunimit dhe tharjes temperatura e ajrit, e nënshtresës dhe e ElastoParkett nuk duhet të ulet nën +5°C.

Produkte të përshtatshme për përpunim të mëpasshmëm:
Mund të ripunohet pas tharjes me të gjitha produktet finish LOBADUR® dhe produktet trajtimi LOBACARE®.

ElastoParkett


