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

17
/0

2/
20

20

Sayfa 1/2 

TEKNIK BILGILER

Akçaağaç/
kayın

Kayın mat Meşe koyu Meşe açık Dişbudak/kızıl 
çam

Kiraz/ceviz 
ağacı

Renk garantisi verilmez

ÇEŞITLI RENKLER

Uygulama talimatları

Uygulama:
• Onarılacak yeri temizleyin ve istenen renk tonuna sahip macunla temiz bir şekilde doldurun.
• Derin hasarlı yerlerde kuruma sonrasında tekrar bir uygulama gerekebilir.
• Çevredeki yüzeyde bulunan kirleri doğrudan nemli bir bezle temizleyin.

Ek işlem için uygun ürünler:
Kurumadan sonra tüm LOBADUR® cilalar ve LOBACARE® bakım malzemeleriyle işlenebilir.

Ürün verileri

Ürün No.
16228 150 g 12

Hazır cilalanmış ahşap, çok katmanlı parke, mantar ve laminat 
zeminlerdeki küçük derzleri ve hasarları kapatmak için tamir macunu.

• Solvent içermez
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Farklı zeminlerde üniversal olarak kullanılabilir
• Yüksek doldurma kapasitesi
• Tüm Çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir

Kullanım alanı:
Hazır cilalanmış ahşap, çok katmanlı parke, mantar ve laminat 
zeminlerdeki küçük derzleri ve hasarları kapatmak için tamir macunu.

Tamir macunu



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

17
/0

2/
20

20

Sayfa 2/2 
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ÇEŞITLI RENKLER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Tamir macunu


