
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Nemecko
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de

17
/0

2/
20

20

Strana 1/2 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Tmavé 
dreviny

Dub tmavý Dub svetlý Svetlé dreviny Červenkasté 
dreviny

Biela

Nepreberáme záruky za farbu.

RÔZNE FARBY

Pokyny ku spracovaniu

• Spájacie plochy (boky škár) musia byť suché, pevné, odmastené a zbavené prachu. Silne savé, drolivé a porózne 
podklady treba nalakovať základným lakom LOBADUR® PrimaSealPlus.

• Nenaviazaný tmel ElastoParkett sa dá zmyť vodou.

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Kartušová pištoľ, aplikačná vytlačovacia pištoľ / spotreba je vypočítaná nasl.: šírka škáry (cm) x hĺbka škáry (cm) x dĺžka 
škáry (cm) = spotreba (cm³ alebo ml).

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
16226 310 ml 12

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 24 mesiacov, viď. potlač na obale. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až 
+25 °C. Chráňte pred mrazom. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR.

Tmeliaca hmota bez silikónu na báze akrylátu.

• Vysoká plnivosť
• Umožňuje rýchlu a efektívnu prácu.
• Vysoká elasticita
• Dá sa brúsiť a prelakovať
• Dá sa použiť pri olejovaných ako aj lakovaných parketách a korku.

Oblasť použitia:
Prelakovateľná akrylátová škárovacia tesniaca hmota  na uzatvorenie 
napájacích škár pri parketárskych a podlahárskych prácach. 
Nepoužívať pre stavebne dilatačné škáry, mechanicky namáhané 
škáry a v priestoroch s trvalým pôsobením vlhkosti.

ElastoParkett
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Doba schnutia
• Tvorba kože po 2 hodinách.
• Ďalšie spracovanie po  4-6 hodinách.
• Prebrúsiteľné po schnutí cez noc.

Použitie:
• Hrot kartuše odrezať a naniest' ElastoParkett tlakovou pištoľou. 
• Povrch je možné dohladiť vlhkým prstom alebo špachtľou. 
• Je možné prepadnutie u širších škár, eventuálne po 4-6 hodinách znovu naniesť.
• Počas spracovania a schnutia nesmie poklesnúť teplota vzduchu, podkladu a
• ElastoParkettu pod +5 °C.

Výrobky určené pre dodatočnú úpravu:
Po vyschnutí môžete použiť ktorýkoľvek lak LOBADUR® a ošetrujúci prostriedok LOBACARE®.

ElastoParkett


