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TEHNIČNE INFORMACIJE

Javor/bukev Parjena bukev Temen hrast Svetel hrast Jesen/smreka Češnja/oreh

Ne jamčimo za barvne odtenke

RAZLIČNE BARVE

Navodila za obdelavo

Uporaba:
• Očistite mesto, ki ga popravljate, in ga lepo napolnite s pasto v želenem barvnem odtenku.
• Pri globljih poškodbah je lahko po sušenju potreben še en nanos.
• Umazanijo v okolici takoj odstranite z vlažno krpo.

Izdelki za naknadno obdelavo:
Po sušenju omogoča obdelavo z vsemi laki LOBADUR® in sredstvi za nego LOBACARE®.

Podatki o izdelku

Št. artikla
16228 150 g 12

Pasta za popravila za zapiranje manjših reč in poškodb na končno 
lakiranem lesu, večplastnem parketu, plutovini ter laminatu.

• Brez topil
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Univerzalno uporabno za različne podlage
• Visoka sposobnost polnjenja
• Vse variante se medsebojno mešajo.

Področje uporabe:
Pasta za popravila za zapiranje manjših reč in poškodb na končno 
lakiranem lesu, večplastnem parketu, plutovini ter laminatu.

Reparaturna pasta
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TEHNIČNE INFORMACIJE

RAZLIČNE BARVE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Reparaturna pasta


