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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime përpunimi

Përdorimi:
• Të pastrohet vendi që duhet riparuar të mbushet me pastë në tonin e dëshiruar të bojës pa pluhura.
• Te vendet e thella të dëmtuara mund të nevojitet një aplikim tjetër pas tharjes.
• Papastërtitë e sipërfaqes përreth të largohen direkt me një leckë të njomë.

Produkte të përshtatshme për përpunim të mëpasshmëm:
Mund të ripunohet pas tharjes me të gjitha produktet finish LOBADUR® dhe produktet trajtimi LOBACARE®.

Pastë riparuese për mbylljen e fugave të vogla dhe dëmtimeve në 
dyshemetë e lyera me vernik prej druri, parket me shumë shtresa, 
tapë dhe laminat.

• Pa tretës
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
• Mundësohet për përdorim të përgjithshëm në nënshtresa të 

ndryshme
• Aftësi e lartë mbushjeje
• Të gjitha variantet mund të përziehen me njëri tjetrin

Gama e përdorimit:
Pastë riparuese për mbylljen e fugave të vogla dhe dëmtimeve në 
dyshemetë e lyera me vernik prej druri, parket me shumë shtresa, 
tapë dhe laminat.

Pastë riparuese
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INFORMACIONE TEKNIKE

NGJYRA TË NDRYSHME

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës:  Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për 
hapësirën e Gjermanisë.

Pastë riparuese


