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TEKNISK INFORMASJON

Mørke 
tresorter

Mørk eik Lys eik Lyse tresorter Rødlige 
tresorter

Hvit

Ingen fargegaranti

DIVERSE FARGER

Bearbeidelseshenvisninger

Påføringsverktøy / Materialforbruk
Patronpistol, påføringspistol / bruken beregnes ut fra: Fugebredde (cm) x fugedybde (cm) x fugelengde (cm) = Forbruk (cm³ 
eller ml).

• Klebeflatene (fugeside) må være tørre, faste ut uten fett og støv.
• ElastoParkett-tetningsmiddel som ikke er herdet, kan vaskes av med vann.
• Må ikke brukes for bygningsstrekkfuger, mekanisk belastede fuger og i områder som stadig påvirkes av fuktighet.

Tekniske data

Art.nr.
16226 310 ml 12

Lagring og transport Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost. Ingen faregods iht. ADR.

Silikonfri, akrylbasert fugetetnings-/reparasjonsmasse.

• Høy fylleevne
• Rask tørking
• Høy elastisitet
• Kan slipes, farges og behandles med lakk, olje og pleiemidler
• Løsemiddel- og luktfritt

Bruksområde:
Kan brukes for lakkerte og oljebehandlede overflater slik som tre, 
parkett, kork og homogene belegg som f.eks. PVC, CV og linoleum. 
Til lukking av fuger i fotlister, dørstokker og beleggoverganger. For 
fylling av skader, kvisthull, enkle parkettfuger og tilkoblinger for 
varmeelementrør. For etterklebing av løse parkettbord.

ElastoParkett
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DIVERSE FARGER

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Tørketid
• Skinndannelse etter 30 minutter.
• Kan behandles etter 4-6 timer.
• Kan slipes etter tørking over natten.

Bruk:
• Skjær av spissen på patronen og sprøyt ElastoParkett inn i fugen med en påføringspistol
• Overflaten kan glattes med en våt finger eller spatel.
• En sammensynking er mulig ved bredere fuger, bruk på nytt etter 4-6 timer ved behov.
• Under behandling og tørking må lufttemperaturen, temperaturen på underlaget og på ElastoParkett ikke synke under +5 

°C.

Til etterbehandling av egnede produkter:
Kan omarbeides med alle overflatebelegg og pleiemidler fra LOBA etter tørking.

ElastoParkett


