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TECHNICKÉ INFORMACE

Javor/buk Buk pařený Dub tmavý Dub světlý Jasan/smrk Třešeň/ořešák

Nepřebíráme záruky za barvu

RŮZNÉ BARVY

Pokyny ke zpracování

Použití:
• Opravované místo vyčistěte a čistě vyplňte pastou v požadovaném barevném odstínu.
• V případě hlubších defektů může být po oschnutí nutné nanesení další vrstvy.
• Nečistoty z okolních povrchů odstraňte ihned vlhkou utěrkou.

Výrobky vhodné k dodatečné úpravě:
Po vyschnutí můžete použít kterýkoliv lak LOBADUR® a pečující prostředek LOBACARE®.

Údaje o výrobcích

Č. položky
16228 150 g 12

Tmel k opravě drobných spár a poškození na hotových lakovaných 
dřevěných podlahách, vícevrstvých parketách, korkových a 
laminátových podlahách.

• Neobsahuje rozpouštědla
• Bezpečné a snadné zpracování
• Univerzální použití na různých podkladech
• Vysoká plnivost
• Všechny varianty lze vzájemně mísit

Rozsah použití:
Servisní pasta k uzavření drobných spár a poškození na hotových 
lakovaných dřevěných podlahách, vícevrstvých parketových 
podlahách, korkových a laminátových podlahách.

Opravná pasta
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TECHNICKÉ INFORMACE

RŮZNÉ BARVY

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na 
území Německa.

Opravná pasta


