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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

• Строителният картон се поставя с около 10 cm припокриване. За сигурност е необходимо залепване от горната страна на фугите със 
самозалепваща лента.

Размери и тегло:
• Повърхностно тегло: 400 g/m²
• Дебелина на материала: 0,8 до 0,9 mm
• Ширина: ок. 100 cm
• Ролка: ок. 50 m
• Тегло на ролката: 20 до 22 kg

Време на изчакване от нанасянето до покриването:
Времената са валидни за температури на помещението най-малко 20°C, максимум 65% относителна влажност на въздуха и достатъчно 
проветряване.
• LOBADUR® 2K WS системи лакове: 24 часа
• LOBADUR® 1K WS системи лакове: 48 часа
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil прозрачен: 24 часа
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil цветен: 48 часа
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 часа
• LOBASOL® Markant: 5 дена

Продуктови данни

Артикул №
16280 1 15

Защитно покритие, отворено за дифузията на пара от стар текстил (50%) и 
стара хартия (50%). За покриване на новолакиран и намазан с масло паркет 
и дървени подове. Активно дишащо.

• Активно дишащо
• Лакове и масла могат да се втвърдят почти безпрепятствено

Област на приложение:

За покриване на новолакиран и намазан с масло паркет и дървени подове.

Cover 400 g
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Общи указания

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Указания за обработка

Не полагайте самозалепваща лента върху лакираната или намаслена повърхност.
Строителният картон не предоставя защита от въздействие на влага. Ако влага попадне върху или под покритието, може да се очакват 
повреди, например обезцветявания на дървото, набъбвания и деформации на елементите на паркета.
Големите механични натоварвания, съотв. големите замърсявания на повърхността поради следващи действия, могат да изискват други 
или допълнителни защитни мерки, като например полагането на шперплатови плочи.

Важни указания

Cover 400 g


