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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тъмни видове 
дървесина

Дъб тъмен Дъб светъл Светли видове 
дървесина

Червеникави 
видове 

дървесина

Бял

Без гаранция за цвят

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Указания за обработка

• Повърхностите, изложени на сцепление (скосявания на фугите), трябва да са сухи, здрави, да не съдържат масло и прах. Грундирайте 
силно абсорбиращи, ронливи и порести основи с LOBADUR® PrimaSealPlus.

• Несвързаният уплътнителен материал ElastoParkett може да се измие с вода.

Апликатор/разход на материал
Патронен пистолет, избутващ пистолет/Разходът се изчислява от: ширина на фугата (cm) x дълбочина на фугата (cm) x дължина на фугата 
(cm) = разход (cm³, съотв. ml).

Продуктови данни

Артикул №
16226 310 ml 12

Съхранение и транспорт 24 месеца стабилно съхранение, вижте печата върху опаковката. Съхранение и транспорт при +5 до 
+25°C. Да се пази от замръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.

Несъдържаща силикон маса за уплътняване на фуги на акрилатна основа.

• Висока способност за пълнене
• Позволява бърза и ефективна работа
• Висока еластичност
• Може да се лакира и лакира повторно
• Може да се използва при намазан с масло, както и запечатан паркет и 

корк

Област на приложение:

Годна за повторно лакиране акрилатна уплътняваща маса за фуги за 
затваряне на свързващи фуги при работи по паркет и подови покрития. Да 
не се използва за дилатационни фуги, механично натоварени фуги и в зони 
с непрекъснато въздействие на влага.

ElastoParkett



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Германия
Телефон: +49 7156 357-0 | Факс: +49 7156 357-211 | Имейл: service@loba.de | www.loba.de

17
/0

2/
20

20

Страница 2/2 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Указания за обработка

Време за изсъхване
• Образуване на кора след 2 часа.
• Може да се обработва допълнително след 4 – 6 часа.
• Може да се шлифова след изсъхване през нощта.

Използване:
•  Отрежете края на касетата и впръскайте ElastoParkett с избутващ пистолет във фугата.
• Повърхността може да се заглади допълнително с мокри пръсти или шпакла.
• Възможно е пропадане при по-широки фуги, при необходимост отново приложете след 4 – 6 часа.
• По време на обработката и съхненето температурата на въздуха, на основата и на 
• ElastoParkett не трябва да спада под +5°C.

Подходящи продукти за допълнително третиране:
Може да се обработи допълнително след изсъхване с всички лакове LOBADUR® и поддържащи средства LOBACARE®.

ElastoParkett


