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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Клен/бук Парен бук Дъб тъмен Дъб светъл Ясен/смърч Череша/орех

Без гаранция за цвят

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Указания за обработка

Използване:
• Почистете ремонтираното място и запълнете чисто с пастата в желания цветови нюанс.
• При по-дълбоко увредени места след изсъхване може да е необходимо още едно нанасяне.
• Отстранете замърсявания на околната повърхност директно с влажна кърпа.

Подходящи продукти за допълнително третиране:
Може да се обработи допълнително след изсъхване с всички лакове LOBADUR® и поддържащи средства LOBACARE®.

Продуктови данни

Артикул №
16228 150 g 12

Ремонтна паста за затваряне на малки фуги и повреди на готово лакирани 
дървени подове, многослоен паркет, коркови и ламинатни подове.

• Не съдържа разтворители
• Надеждна и лесна обработка
• Универсално използване върху различни основи
• Висока способност за пълнене
• Всички варианти могат да се смесват помежду си

Област на приложение:

Ремонтна паста за затваряне на малки фуги и повреди на готово лакирани 
дървени подове, многослоен паркет, коркови и ламинатни подове.

Паста за поправки
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Паста за поправки


