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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Το βελουτέ χαρτόνι τοποθετείται με επικάλυψη περίπου 10 cm. Για ασφάλεια απαιτείται κόλληση των αρμών στην επάνω πλευρά με 
αυτοκόλλητη ταινία.

Διαστάσεις και βάρος:
• Βάρος ανά επιφάνεια: 400g/m²
• Πάχος υλικού: 0,8 έως 0,9mm
• Πλάτος: περ. 100cm
• Ρολό: περ. 50m
• Βάρος ρολού: 20 έως 22kg

Χρόνος αναμονής έως την κάλυψη:
Οι χρόνοι ισχύουν για θερμοκρασίες χώρου τουλάχιστον 20°C, μέγιστη υγρασία αέρα 65% και επαρκή αερισμό.
• LOBADUR® 2K WS Συστήματα βαφής: 24 ώρες
• LOBADUR® 1K WS Συστήματα βαφής: 48 ώρες
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil διαφανές: 24 ώρες
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 ώρες
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 ώρες
• LOBASOL® Markant: 5 ημέρες

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
16280 1 15

Προστατευτική επικάλυψη με ικανότητα διάχυσης υγρασίας από παλαιά 
υφάσματα (50%) και παλαιό χαρτί (50%). Για την κάλυψη πρόσφατα 
βερνικωμένων και λαδωμένων δαπέδων παρκέ και ξύλινων δαπέδων. Ικανότητα 
να «αναπνέει».

• Ικανότητα να «αναπνέει»
• Τα βερνίκια και τα λάδια μπορούν να στεγνώσουν σχεδόν ανεπηρέαστα

Περιοχή χρήσης:
Για την κάλυψη πρόσφατα βερνικωμένων και λαδωμένων δαπέδων παρκέ και 
ξύλινων δαπέδων.

Cover 400 g
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητη ταινία πάνω στην επιφάνεια του βερνικιού ή του λαδιού.
Το βελουτέ χαρτόνι δεν παρέχει προστασία από την επίδραση υγρασίας. Αν εισχωρήσει υγρασία πάνω ή κάτω από το κάλυμμα πρέπει να 
αναμένονται ζημιές, όπως π.χ. αποχρωματισμοί του ξύλου, φουσκώματα και παραμορφώσεις των στοιχείων του παρκέ.
Οι έντονες μηχανικές καταπονήσεις ή οι έντονες ακαθαρσίες της επιφάνειας από επακόλουθες εργασίες μπορεί να απαιτούν διαφορετικά ή 
πρόσθετα μέτρα προφύλαξης, όπως π.χ. την τοποθέτηση ινοσανίδων.

Σημαντικές υποδείξεις

Cover 400 g


