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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÔZNE FARBY

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Použitie:
• Opravované miesto vyčistiť a vyplniť pastou vo vybranom farebnom odtieni. Pri hlbších poškodeniach je treba po 

vyschnutí naniesť ešte jednu vrstvu. 
• Znečistenia na okolitých miestach hneď odstrániť vlhkou handrou. 

Výrobky určené pre dodatočnú úpravu:
Po vyschnutí môžete použiť ktorýkoľvek lak LOBADUR® a ošetrujúci prostriedok LOBACARE®.

Opravná pasta na uzatvorenie malých škár a poškodení na finálne 
nalakovaných drevených, viacvrstvových parketových, korkových a 
laminátových podlahách.

• Bez rozpúšťadiel
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Univerzálne použitie na rôznych podkladoch
• Vysoká plnivosť
• Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať

Oblasť použitia:
Opravná pasta na uzatvorenie drobných škár a malých poškodení 
na hotových lakovaných drevených podlahách, viacvrstvových 
parketových podlahách, korkových a laminátových podlahách.

Opravná pasta


