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TEKNIK BILGILER

Koyu renkli 
ahşap türleri

Meşe koyu Meşe açık Açık renkli 
ahşap türleri

Kızılımsı ahşap 
türleri

Beyaz

Renk garantisi verilmez

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama talimatları

• Yapışma yüzeyleri (derz kenarları) kuru, sabit, yağsız ve tozsuz olmalıdır. Çok emici, yıpranmış ve gözenekli zeminlere 
LOBADUR® PrimaSealPlus ile astar uygulayın.

• Bağlanmamış Elasto parke mastiki suyla yıkanabilir.

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
Kartuşlu tabanca, uygulama tabancası / Tüketim, aşağıdaki formülle hesaplanır: Derz genişliği (cm) x Derz derinliği (cm) x 
Derz uzunluğu (cm) = Tüketim (cm³ veya ml).

Ürün verileri

Ürün No.
16226 310 ml 12

Depolama ve taşıma 24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. +5 ila +25°C’de depolama 
ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR’ye göre tehlikeli madde değildir.

Akrilat bazlı silikonsuz derz sızdırmazlık macunu.

• Yüksek doldurma kapasitesi
• Hızlı ve etkin çalışma olanağı sağlar
• Yüksek esneklik
• Zımparalanabilir ve üzerine cila uygulanabilir
• Yağlanmış ve cilalanmış parkede ve mantarda kullanılabilir

Kullanım alanı:
Parke ve zemin kaplama çalışmalarında bağlantı derzlerini kapatmak 
için üzerine cila uygulanabilir akrilat derz kapatma macunu. Şantiye 
genleşme derzleri, mekanik olarak zorlanan derzler için ve nem 
etkisinin sürekli olduğu bölgelerde kullanmayın.

Elasto Parke
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TEKNIK BILGILER

ÇEŞITLI RENKLER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

Kuruma süresi
• 2 saat sonra kabuk oluşumu.
• 4-6 saat sonra işlenebilir.
• Gece boyunca kurumadan sonra zımparalanabilir.

Uygulama:
• Kartuşun ucunu kesin ve Elasto parkeyi bir uygulama tabancasıyla derze püskürtün.
• Yüzey, ıslak parmakla veya spatulayla düzlenebilir.
• Geniş derzlerde çökme oluşabilir, gerekiyorsa 4-6 saat sonra yeniden uygulayın.
• Uygulama ve kuruma sırasında havanın, zeminin ve Elasto parkenin sıcaklığı +5°C'nin altına
• düşmemelidir.

Ek işlem için uygun ürünler:
Kurumadan sonra tüm LOBADUR® cilalar ve LOBACARE® bakım malzemeleriyle işlenebilir.

Elasto Parke


