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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Juhar/bükk Gőzölt bükk Tölgy, sötét Tölgy, világos Tölgy/
lucfenyő

Cseresznye/
dió

Színgarancia nélkül

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Felhasználás

Alkalmazás:
• Tisztítsa meg a javítandó felületet, majd töltse ki a kívánt színárnyalatú pasztával.
• A mélyebb sérülésekre a száradás után még egyszer fel lehet vinni a szerből.
• A környező területekre került szennyezéseket azonnal távolítsa el egy nedves ronggyal.

Megfelelő termékek utókezeléséhez:
Száradás után átvonható mindegyik LOBADUR® lakkal és LOBACARE® ápolószerrel.

Műszaki adatok

Cikkszám
16228 150 g 12

Készre lakkozott fa-, több rétegű parketta, parafa- és laminált padlók 
kisebb hézagainak és sérüléseinek tömítésére szolgál.

• Oldószermentes
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Univerzálisan alkalmazható különböző alapokon
• Nagy töltőképesség
• Mindegyik változat keverhető mindegyik másikkal.

Alkalmazási terület:
Készre lakkozott fa-, több rétegű parketta, parafa- és laminált padlók 
kisebb hézagainak és sérüléseinek tömítésére szolgál.

Javítópaszta
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Javítópaszta


