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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκούροι τύποι 
ξύλου

Δρυς σκούρο Δρυς ανοιχτό Ανοιχτόχρωμοι 
τύποι ξύλων

Κοκκινωποί 
τύποι ξύλου

Λευκό

Χωρίς εγγύηση χρώματος

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Οι επιφάνειες πρόσφυσης (πλευρές των αρμών) πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές, χωρίς λίπη και σκόνη. Ασταρώστε τα έντονα 
απορροφητικά, σαθρά και πορώδη υποστρώματα με LOBADUR®.

• Το στεγανοποιητικό υλικό ElastoParkett που δεν έχει πήξει μπορεί να ξεπλυθεί με νερό.

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
Πιστόλι με φυσίγγιο, πιστόλι εξώθησης / Η κατανάλωση υπολογίζεται ως εξής: Πλάτος αρμού (cm) x Βάθος αρμού (cm) x Μήκος αρμού (cm) = 
Κατανάλωση (cm³ ή ml).

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
16226 310 ml 12

Αποθήκευση και μεταφορά 24 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, λάβετε υπόψη την επιγραφή του δοχείου. Αποθήκευση και 
μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.

Στόκος αρμών χωρίς σιλικόνη σε ακρυλική βάση.

• Υψηλή ικανότητα γεμίσματος
• Διευκολύνει τη γρήγορη και αποτελεσματική εργασία
• Υψηλή ελαστικότητα
• Λειαίνεται και βερνικώνεται
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λαδωμένο καθώς και σφραγισμένο παρκέ και 

φελλό

Περιοχή χρήσης:
Ακρυλικός στεγανοποιητικός στόκος αρμών που βερνικώνεται για τη σφράγιση 
αρμών σύνδεσης σε εργασίες επιστρώσεων παρκέ και δαπέδων. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για αρμούς διαστολής οικοδομών, αρμούς που καταπονούνται 
μηχανικά και σε περιοχές με συνεχή επίδραση υγρασίας.

ElastoParkett
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρόνος στεγνώματος
• Δημιουργία μεμβράνης μετά από 2 ώρες.
• Μπορεί να επεξεργαστεί μετά από 4-6 ώρες.
• Μπορεί να λειανθεί μετά από στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χρήση:
• Κόψτε τη μύτη του φυσιγγίου και εφαρμόστε ElastoParkett με πιστόλι εξώθησης μέσα στον αρμό.
• Η επιφάνεια μπορεί να εξομαλυνθεί εκ των υστέρων με υγρό δάχτυλο ή σπάτουλα.
• Σε αρμούς μεγάλου πλάτους μπορεί να παρουσιαστεί βύθισμα, ενδεχομένως εφαρμόστε ξανά μετά από 4-6 ώρες. 
• Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του στεγνώματος η θερμοκρασία του αέρα, του υποστρώματος και του ElastoParkett δεν πρέπει να 

μειωθεί κάτω από +5°C.

Προϊόντα κατάλληλα για εκ των υστέρων επεξεργασία:
Μπορεί να γίνει εκ νέου επεξεργασία μετά το στέγνωμα με όλα τα βερνίκια LOBADUR® και τα προϊόντα περιποίησης LOBACARE®.

ElastoParkett


