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TECHNISCHE INFORMATIE

Donkere 
houtsoorten

Eiken donker Eiken licht Lichte 
houtsoorten

Rode 
houtsoorten

Wit

Geen kleurgarantie

VERSCHILLENDE KLEUREN

Gebruiksaanwijzing

• De hechtvlakken (voegenkanten) moeten droog, vast, vet- en stofvrij zijn. Serk zuigende en poreuze ondergronden met 
LOBADUR® PrimaSealPlus gronderen.

• Niet afgebonden ElastoParkett kit kan met water afgewassen worden.

Gereedschap/Materiaalverbruik
Kitpistool, luchtdrukpistool / Het verbruik kan als volgt worden berekend: voegbreedte (cm) x voegdiepte (cm) x voeglengte 
(cm) = verbruik (cm³, of ml).

Productgegevens

Artikelnr.
16226 310 ml 12

Opslag en transport 24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen. Geen gevaarlijke stof volgens ADR.

Siliconvrije voegafdichtingsmassa op acrylaatbasis.

• Hoog vulvermogen
• Maakt het mogelijk snel en efficient te werken
• Hoge elasticiteit
• Schuurbaar en overlakbaar
• Zowel bij geolied als gelakt parket en kurk inzetbaar

Toepassingsgebied:
Overlakbare acrylaat-voegenkit voor het afdichten van overgangen 
bij parket- en andere vloerbedekkingen. Niet gebruiken voor 
bouwvoegen, mechanisch belaste voegen en plaatsen met een 
continue vochtinwerking.

ElastoParket
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VERSCHILLENDE KLEUREN

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Droogtijd
• Huidvorming na 2 uur.
• Verder verwekbaar na 4-6 uur.
• Tussenschuurbaar na droging overnacht.

Gebruiksaanwijzing:
• De punt van de koker afsnijden en de ElastoParkett met een kitpistool in de voeg spuiten.
• Het oppervlak kan met een natte vinger of spatel glad gemaakt worden.
• Het inzakken van bredere voegen is mogelijk, evt. na 4-6 uur nogmaals aanbrengen.
• Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de lucht, ondergrond en van
• de ElastoParkett niet onder de +5°C dalen.

Geschikte producten voor nabehandeling:
Kan na droging met alle LOBADUR® Lakken en LOBACARE® onderhoudsmiddelen nabehandeld worden.

ElastoParket


