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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σφεντάμι/Οξιά Οξιά ατμισμένη Δρυς σκούρο Δρυς ανοιχτό Μελία/
Ερυθρελάτη

Κερασιά/
Καρυδιά

Χωρίς εγγύηση χρώματος

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρήση:
• Καθαρίστε το σημείο που θα επισκευαστεί και γεμίστε πλήρως με αλοιφή στην επιθυμητή απόχρωση.
• Σε βαθύτερα σημεία ζημιάς μετά το στέγνωμα μπορεί να απαιτείται εκ νέου επάλειψη.
• Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες της γύρω επιφάνειας άμεσα με υγρό πανί.

Προϊόντα κατάλληλα για εκ των υστέρων επεξεργασία:
Μπορεί να γίνει εκ νέου επεξεργασία μετά το στέγνωμα με όλα τα βερνίκια LOBADUR® και τα προϊόντα περιποίησης LOBACARE®.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
16228 150 g 12

Αλοιφή επισκευής για τη σφράγιση μικρών αρμών και ζημιών σε έτοιμα 
βερνικωμένα δάπεδα ξύλου, πολλών στρώσεων, φελλού και λαμινέ.

• Χωρίς διαλύτη
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενική χρήση σε διάφορα υποστρώματα
• Υψηλή ικανότητα γεμίσματος
• Όλες οι παραλλαγές μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους

Περιοχή χρήσης:
Αλοιφή επισκευής για τη σφράγιση μικρών αρμών και ζημιών σε έτοιμα 
βερνικωμένα δάπεδα ξύλου, πολλών στρώσεων, φελλού και λαμινέ.

Αλοιφή επισκευής
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΡΏΜΆΤΆ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Αλοιφή επισκευής


