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INFORMAŢII TEHNICE

Arţar/fag Fag umed Stejar închis Stejar deschis Frasin/molid Cireş/nuc

Nicio garanţie pentru culoare

DIFERITE CULORI

Indicaţii de prelucrare

Utilizare:
• curăţaţi locul de reparat şi umpleţi-l la nivel cu pasta de nuanţa dorită.
• În cazul locurilor deteriorate mai adânci după uscare poate fi necesară încă o aplicare.
• Îndepărtaţi impurităţile de pe suprafaţa înconjurătoare direct cu un şervet umed.

Produse adecvate pentru tratarea ulterioară:
după uscare se poate prelucra cu toate vopselele LOBADUR® şi agenţii de întreţinere LOBACARE®.

Date despre produs

Nr. articol
16228 150 g 12

Pastă de reparaţii pentru uzura rosturilor mici şi deteriorările la 
podelele din lemn deja vopsit, parchet multistratificat, plută şi 
parchet laminat.

• Fără solvenţi
• Prelucrare sigură şi simplă
• Utilizabil universal pe diferite baze
• Capacitate mare de umplere
• Toate variantele se pot amesteca între ele

Domeniu de utilizare:
Pastă de reparaţii pentru uzura rosturilor mici şi deteriorările la 
podelele din lemn deja vopsit, parchet multistratificat, plută şi 
parchet laminat.

Pasta pt reparatii



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germania
Telefon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de

17
/0

2/
20

20

Pagina 2/2 

INFORMAŢII TEHNICE

DIFERITE CULORI

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.
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