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INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime përpunimi

• Kartoni vishet me një shtresë gati 10 cm. Për ta shtrënguar, nevojitet ngjitja e anës së sipërme të shtytësi me shirit 
ngjitës.

Masa dhe pesha:
• Pesha e sipërfaqes: 400 g/m²
• Fortësia e materialit: 0,8 deri 0,9 mm
• Gjerësia: afro 100 cm
• Ruloni: afro 50 m
• Pesha e rulonit: 20 deri 22 kg

Koha e pritjes nga aplikimi deri te mbulimi:
Kohët zbatohen për temperatura ambienti deri minimumi 20°C, lagështi maksimale relative e ajrit 65% dhe ventilim.
• LOBADUR® 2K WS sisteme verniku: 24 orë
• LOBADUR® 1K WS sisteme verniku: 48 orë
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 orë
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 orë
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 orë
• LOBASOL® Markant: 5 ditë

Mos vendosni shirit ngjitës mbi sipërfaqen e lyer me vernik ose vaj.
Kartoni nuk ofron mbrojtje kundër efektit të lagështirës. Nëse shfaqet lagështirë mbi ose poshtë mbulesës, pritet të ketë 
dëmtime të tilla si çngjyrosja e drurit, mufatje dhe shformime të elementëve të parketit.
Sforcime të forta mekanike, ose papastërti të forta të sipërfaqes për shkak të punimeve vijuese mund të kërkojnë masa 
parandaluese të tjera ose shtesë për si për shembull vendosja e pllakave me fibra druri.

Informacion i rëndësishëm

Mbulim mbrojtës i aftë për shpërndarjen e lagështirës prej tekstilesh 
të vjetra (50%) dhe letre (50%). Për mbulimin e parketeve dhe 
dyshemeve prej druri të sapo lyera me vernik dhe me vaj.

• Aktiv në frymëmarrje
• Verniku dhe vaji mund të forcohen pothuajse pa pengesë

Gama e përdorimit:
Për mbulimin e parketeve dhe dyshemeve prej druri të sapo lyera 
me vernik dhe me vaj.

Mbulues 400 g
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INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime të përgjithshme

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 
50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme  të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e 
lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për 
mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBATOOL Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në 
informacionet teknike përkatëse.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Mbulues 400 g


