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TEKNISIÄ TIETOJA

Työstöohjeita

Mitat ja paino:
• Neliömetripaino: 400 g/m²
• Materiaalin paksuus: 0,8–0,9 mm
• Leveys: noin 100 cm
• Rulla: noin 50 m
• Rullan paino: 20–22 kg

Odotusaika levityksestä suojaukseen:
ilmoitetut ajat pätevät silloin, kun huoneen lämpötila on vähintään 20 °C, suhteellinen ilmankosteus on enintään 65 % ja 
tuuletus on riittävä.
• LOBA 2K -lakkajärjestelmät: 24 h
• LOBA 1K -lakkajärjestelmät: 48 h
• LOBA 2K ImpactOil läpinäkyvä: 24 h
• LOBA 2K ImpactOil Color: 48 h
• LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 h
• LOBA Markant: 5 pv

• Huopapahvi asetetaan limittäin noin 10 cm:n verran. Yläpuolen sauma täytyy varmistaa peittämällä se teipillä.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
16280 1

Höyrydiffuusiokykyinen suoja kierrätystekstiileistä (50 %) ja 
keräyspaperista (50 %). Vasta lakattujen ja öljyttyjen parkettien ja 
puulattioiden suojaukseen.

• Hengittävä
• Lakat ja öljyt voivat kovettua lähes esteettömästi

Käyttöalue:
Vasta lakattujen ja öljyttyjen parkettien ja puulattioiden suojaukseen.

Cover 400 g
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TEKNISIÄ TIETOJA

Yleisiä ohjeita

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Työstöohjeita

Älä liimaa teippiä lakka- tai öljypinnalle.
Huopapahvi ei suojaa kosteuden vaikutuksilta. Jos kosteutta pääsee suojauksen alle tai päälle, voi syntyä vaurioita, kuten 
puun värjäytymistä sekä parkettielementtien turpoamista ja vääntymistä.
Pinnan voimakas mekaaninen kuluminen tai likaantuminen toistuvien töiden vuoksi voi edellyttää muita varokeinoja tai 
lisävarokeinoja, kuten esim. kuitulevyjen laittamista.

Tärkeitä ohjeita

Cover 400 g


