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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Het viltpapier wordt met ca. 10 cm overlapping geplaatst. Voor de zekerheid dienen bovenzijdes van de naden met 
plakband afgeplakt te worden.

Maten en gewicht:
• Oppervlakgewicht: 400g/m²
• Materiaaldikte: 0,8 tot 0,9mm
• Breedte: ca. 100cm
• Rollen: ca. 50m
• Rolgewicht: 20 tot 22kg

Wachttijd van het aanbrnegen tot de afdekking:
De aangegeven tijden gelden bij kamartemperaturen van tenminste 20°C, maximaal 65% relatieve luchtvochtigheid en 
voldoende ventilatie.
• LOBADUR® 2K WS Laksystemen: 24 uur
• LOBADUR® 1K WS Laksystemen: 48 uur
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparant: 24 uur
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 uur
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 uur
• LOBASOL® Markant: 5 dagen

Productgegevens

Artikelnr.
16280 1 15

Beschermden afdekking met dampdiffusievermogen van oud textiel 
(50%) en oud papier (50%). Voor het afdekken van net gelakte en 
geoliede parket- en houten vloeren. Ademend.

• Ademingsactief
• Lak en olie kunnen vrijwel ongehinderd uitharden

Toepassingsgebied:
Voor het afdekken van nieuw gelakt en geolied parket en houten 
vloeren.

Cover 400 g
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

Gebruiksaanwijzing

Geen tape op het lak- of olie-oppervlak aanbrengen.
Het beschermingskarton biedt geen bescherming tegen vochtinwerking. Indien vochtigheid onder de afdekking komt zijn 
schades, zoals bijv. verkleuringen van het hout, opzwellingen en vervormingen van de parketelementen te verwachten.
Sterke mechanische belastingen en bijv. sterke vervuilingen van het oppervlak door andere werkzaamheden op de vloer 
kunnen andere of extra beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van spaanplaatdelen noodzakelijk 
maken.

Belangrijke aanwijzingen

Cover 400 g


