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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Sötét színű 
fafajták

Tölgy, sötét Tölgy, világos Világos színű 
fafajták

Vöröses 
fafajták

Fehér

Színgarancia nélkül

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhasználás

• A tapadófelületeknek (fugaoldalaknak) szárazaknak, szilárdaknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük. Az erősen 
szívóképes, puha és porózus alapokra vigyen fel LOBADUR® PrimaSealPlus tömítőt alapozásként.

• A le nem ragadt ElastoParkett tömítőanyag vízzel lemosható.

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
Kinyomópisztoly / A fogyasztás számításának módja: Hézagszélesség (cm) x hézagmélység (cm) x hézaghossz (cm) = 
fogyasztás (cm³, illetve ml).

Műszaki adatok

Cikkszám
16226 310 ml 12

Tárolás és szállítás 24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Tárolás és szállítás +5 és 
+25 °C között. Fagytól védeni kell. Az ADR szerint nem veszélyes áru.

Akrilátbázisú szilikonmentes hézagtömítő massza.

• Nagy töltőképesség
• Gyors és hatékony munkavégzést tesz lehető
• Nagy rugalmasság
• Csiszolható és átlakkozható
• Alkalmazható olajjal kezelt és tömített parkettán és parafán is

Alkalmazási terület:
Parketta és más padlóburkolatok záróhézagainak tömítésére 
szolgáló átlakkozható akrilát hézagtömítő massza. Nem 
alkalmazható épületek tágulási hézagain, mechanikailag igénybe 
vett hézagokon és nedvességnek folyamatosan kitett területeken.

ElastoParkett
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Száradási idő
• Bőrképződés 2 óra után.
• 4-6 óra után átdolgozható.
• Egy éjszakán át tartó száradás után csiszolható.

Használat:
• Vágja le a kartus csúcsát, és spriccelje be a hézagba az EastoParkettet egy kinyomópisztollyal.
• Szükség esetén simítsa el a felület egy nedves újjal vagy kenőlemezzel.
• Előfordulhat, hogy a széles hézagok megsüppednek, ilyenkor 4-6 óra elteltével megismételheti a kezelést.
• A feldolgozás és száradás alatt a levegő, az alap és az ElastoParkett hőmérséklete nem csökkenhet +5 °C alá.

Megfelelő termékek utókezeléséhez:
Száradás után átvonható mindegyik LOBADUR® lakkal és LOBACARE® ápolószerrel.

ElastoParkett


