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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• A nemezlapokat kb. 10 cm átfedéssel kell felhelyezni. A biztonság kedvéért a felső oldalukon ragassza meg 
ragasztószalaggal az illesztési helyeket.

Méret és tömeg:
• Területegységnyi tömeg: 400 g/m²
• Anyagvastagaság:  0,8–0,9 mm
• Szélesség: kb. 100 cm
• Henger: kb. 50 m
• Hengertömeg: 20–22 kg

Az alkalmazásra jellemző fedésig eltelő várakozási idő:
A megadott idők legalább 20 °C helyiség-hőmérséklet, maximum 65% relatív páratartalom és megfelelő szellőzés esetén 
érvényesek
• LOBADUR® 2K WS lakkrendszer: 24 óra
• LOBADUR® 1K WS lakkrendszer: 48 óra
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil áttetsző: 24 óra
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 óra
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 óra
• LOBASOL® Markant: 5 nap

Műszaki adatok

Cikkszám
16280 1 15

Gőzáteresztésre képes védőburkolat 50% textil- és 50% 
papírhulladékból. Újonnan lakkozott és olajozott parketta- és 
fapadlók bevonására szolgál. Aktívan lélegzik.

• Aktívan lélegzik
• A lakk és az olaj szinte akadálytalanul kikeményíthető

Alkalmazási terület:
Újonnan lakkozott és olajozott parketták és fapadlók bevonására 
szolgál.

Cover 400 g
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Felhasználás

Ne helyezze fel ragasztószalagot lakkozott vagy olajjal kezelt felületekre.
A filclap nem nyújt védelmet a nedvesség ellen. A fedélre vagy alája került nedvesség különböző károsodásokat okozhat, 
például a fa elszíneződését, parkettalapok duzzadását és deformációját.
A nagy mechanikai igénybevételek, illetve a felület későbbi igénybevétele miatti jelentős szennyeződések esetén más vagy 
kiegészítő védőintézkedéseket kell alkalmazni, mint például faszálas lapok lefektetése.

Fontos tájékoztatás

Cover 400 g


