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INFORMACJE TECHNICZNE

Klon/buk Buk parzony Dąb ciemny Dąb jasny Jesion/świerk Wiśnia/orzech

Brak gwarancji koloru

RÓŻNE KOLORY

Instrukcje przetwarzania

Zastosowanie:
• Oczyścić naprawiane miejsce i wypełnić pastą w żądanym kolorze.
• W przypadku głębszych uszkodzeń po wyschnięciu konieczne może okazać się ponowne nałożenie.
• Usunąć zanieczyszczenia z otaczającej powierzchni bezpośrednio wilgotną szmatką.

Odpowiednie produkty do obróbki dodatkowej:
Po wyschnięciu można obrabiać wszystkimi lakierami LOBADUR® i środkami do pielęgnacji LOBACARE®.

Dane produktów

Nr artykułu
16228 150 g 12

Pasta naprawcza do zamykania małych szczelin i uszkodzeń 
gotowych lakierowanych parkietów drewnianych, 
wielowarstwowych, podłóg korkowych i laminowanych.

• Nie zawiera rozpuszczalników
• Bezpieczna i łatwa aplikacja
• Uniwersalny do różnych podłoży
• Wysoka zdolność wypełniania
• Możliwość mieszania wszystkich wariantów między sobą.

Obszar zastosowań:
Pasta naprawcza do zamykania małych szczelin i uszkodzeń 
gotowych lakierowanych parkietów drewnianych, 
wielowarstwowych, podłóg korkowych i laminowanych.

Pasta naprawcza
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INFORMACJE TECHNICZNE

RÓŻNE KOLORY

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy 
starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, 
gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać 
czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka 
LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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