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TEHNIČNE INFORMACIJE

Temne vrste 
lesa

Temen hrast Svetel hrast Svetle vrste 
lesa

Rdečkaste 
vrste lesa

Bela

Ne jamčimo za barvne odtenke

RAZLIČNE BARVE

Navodila za obdelavo

• Površine za oprijem (stranice rež) morajo biti suhe, trdne, razmaščene in razprašene. Močno vpojne, mehke in porozne 
podlage je treba premazati s temeljnim premazom LOBADUR® PrimaSealPlus.

• Nezlepljeno tesnilno sredstvo ElastoParkett lahko sperete z vodo.

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Pištola za kartuše, iztiskovalna pištola/Porabo izračunate takole: širina (cm) x globina (cm) x dolžina (cm) rež = poraba (cm³ 
oz. ml).

Podatki o izdelku

Št. artikla
16226 310 ml 12

Skladiščenje in prevažanje 24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Skladiščenje in 
prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo. Ni nevaren tovor po ADR.

Brezsilikonska masa za zatesnitev rež na osnovi akrilata.

• Visoka sposobnost polnjenja
• Omogoča hitro in učinkovito delo
• Visoka elastičnost
• Možnost brušenja, primerno za prelakiranje
• Primerno za oljeni in lakirani parket ter pluto

Področje uporabe:
Akrilna masa za zatesnitev rež, ki jo je mogoče prelakirati in je 
primerna za zapiranje končnih rež na parketih ter drugih talnih 
oblogah. Ne uporabljajte je za dilatacijske reže v zgradbah, 
mehansko obremenjene reže in v območjih s stalno prisotno vlago.

ElastoParkett
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TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Čas sušenja
• Kožica se ustvari po 2 urah.
• Možnost naknadne obdelave po od 4 do 6 urah.
• Primerno za brušenje po sušenju čez noč.

Uporaba:
• Odrežite konico kartuše in v režo s pištolo vbrizgajte sredstvo ElastoParkett.
• Površino lahko zgladite z mokrim prstom ali lopatico.
• Pri širših režah lahko pride do posedanja, po potrebi nanesite znova po od 4 do 6 urah.
• Med obdelavo in sušenjem temperatura zraka, podlage ter sredstvaElastoParkett ne sme pasti pod 5 °C.

Izdelki za naknadno obdelavo:
Po sušenju omogoča obdelavo z vsemi laki LOBADUR® in sredstvi za nego LOBACARE®.

ElastoParkett


