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INFORMAŢII TEHNICE

Tipuri de lemn 
închise la 
culoare

Stejar închis Stejar deschis Tipuri de lemn 
deschise la 

culoare

Tipuri de lemn 
roşiatice

Alb

Nicio garanţie pentru culoare

DIFERITE CULORI

Indicaţii de prelucrare

• Suprafeţele aderente (marginile rosturilor) trebuie să fie uscate, solide, fără unsoare şi praf. Grunduiţi bazele foarte 
absorbante, fragile şi poroase cu LOBADUR® PrimaSealPlus.

• Materialul de etanşare ElastoParkett neuscat se poate spăla cu apă.

Aparat aplicator/consum de material
Pistol cu cartuşe, pistol aplicator/consumul se calculează astfel: lăţimea rostului (cm) x adâncimea rostului (cm) x lungimea 
rostului (cm) = consum (cm³, resp. ml).

Date despre produs

Nr. articol
16226 310 ml 12

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 24 luni, respectaţi inscripţia de pe pachet. Depozitare şi transport la +5 
până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.

Masă de etanşare a rosturilor fără silicon pe bază de acrilat.

• Capacitate mare de umplere
• Permite lucrul rapid şi eficient
• Elasticitate mare
• Se poate şlefui şi vopsi pe deasupra
• Se utilizează la parchetul şi pluta tratate cu ulei, precum şi 

etanşate

Domeniu de utilizare:
Masă de etanşare a rosturilor din acrilat cu posibilitate de vopsire 
pe deasupra pentru închiderea rosturilor de conectare la lucrările de 
montare a parchetului şi pardoselii. Nu se utilizează pentru rosturile 
de dilataţie din construcţie, rosturile solicitate mecanic şi în zonele cu 
acţiune permanentă a umidităţii.

ElastoParkett
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INFORMAŢII TEHNICE

DIFERITE CULORI

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Durată de uscare
• Formarea peliculei după 2 ore.
• Se poate prelucra după 4-6 ore.
• Se poate şlefui după uscarea peste noapte.

Utilizare:
• tăiaţi vârful cartuşului şi stropiţi ElastoParkett cu un pistol aplicator în rosturi.
• Suprafaţa poate fi netezită cu degetul ud sau cu spatula.
• Este posibilă o afundare la rosturile mai late, eventual aplicaţi din nou după 4-6 ore.
• În timpul prelucrării şi al uscării temperatura aerului, a bazei şi a ElastoParkett
• nu trebuie să scadă sub +5°C.

Produse adecvate pentru tratarea ulterioară:
după uscare se poate prelucra cu toate vopselele LOBADUR® şi agenţii de întreţinere LOBACARE®.

ElastoParkett


