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TECHNICKÉ INFORMACE

Pokyny ke zpracování

• Filc pokládejte s překrytím zhruba 10 cm. K zajištění je nutné zalepení horních spojů lepicí páskou.

Rozměry a hmotnost:
• Plošná hmotnost: 400 g/m²
• Tloušťka materiálu: 0,8 až 0,9 mm
• Šířka: cca 100 cm
• Role: cca 50 m
• Hmotnost role: 20 až 22 kg

Doba od nanesení do zakrytí:
Doba platí pro pokojové teploty minimálně 20 °C, pro maximální relativní vlhkost vzduchu 65 % a při dostatečném větrání.
• Lakový dvousložkový systém LOBADUR® 2K WS: 24 hodin
• Lakový jednosložkový systém LOBADUR® 1K WS: 48 hodin
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 hodin
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 hodin
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 hodin
• LOBASOL® Markant: 5 dní

Údaje o výrobcích

Č. položky
16280 1 15

Ochranná krycí fólie z recyklované textilie (50 %) a recyklovaného 
papíru (50 %). Určená k zakrytí nově lakovaných a olejovaných 
parket a dřevěných podlah. Prodyšná.

• Prodyšné
• Téměř nic nebrání schnutí laků a olejů

Rozsah použití:
K zakrytí čerstvě nalakovaných a olejovaných parket a dřevěných 
podlah.

Ochranná krycí fólie
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TECHNICKÉ INFORMACE

Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Pokyny ke zpracování

Na lakovaný nebo olejovaný povrch nelepte lepicí pásky.
Filc nechrání před vlhkem. Pokud se na nebo pod zakrytí dostane vlhkost dojde k poškození, jako je např. zbarvení dřeva, 
nabobtnání a deformace parketových prvků.
Silné mechanické namáhání nebo silné znečištění povrchu dalšími řemesly může vyžadovat jiná nebo další ochranná 
opatření, jako je například položení dřevotřískových desek.

Důležité pokyny

Ochranná krycí fólie


