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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Mål og vekt:
• Flatevekt: 400 g/m²
• Materialstyrke: 0,8 til 0,9 mm
• Bredde: ca. 100 cm
• Rull: ca. 50 m
• Rullvekt: 20 til 22 kg

Ventetid fra påføring til tildekking:
Tidene gjelder for romtemperaturer på minimum 20 °C, maksimum 65 % relativ luftfuktighet og tilstrekkelig ventilasjon.
• LOBA 2K lakksystemer: 24 timer
• LOBA 1K lakksystemer: 48 timer
• LOBA 2K ImpactOil gjennomsiktig: 24 timer
• LOBA 2K ImpactOil Color: 48 timer
• LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 timer
• LOBA Markant: 5 dager

• Filtpappen legges på med ca. 10 cm overlapping. For å sikre må oversiden av skjøtene klebes fast med klebebånd.

Tekniske data

Dampdiffusjonsegnet beskyttelsestildekking av gamle tekstiler 
(50 %) og gammelt papir (50 %). For tildekking av nylakkerte og 
nyoljede parkett- og tregulv.

• Pusteaktivt
• Lakk og olje kan herde tilnærmet uhindret

Bruksområde:
For tildekking av nylakkerte og nyoljede parkett- og tregulv.

Cover 400 g
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er 
nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker 
du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Bearbeidelseshenvisninger

Ikke fest klebebånd på lakk- eller oljeoverflaten.
Filtpappen gir ingen beskyttelse mot fuktighet. Hvis det kommer fuktighet på eller inn under tildekkingen, vil det vanligvis 
oppstå skader som f.eks. misfarging av treverket, svelling og deformering av parkettelementene.
Kraftig mekanisk belastning eller sterk tilsmussing av overflaten på grunn av etterfølgende håndverksarbeider, kan kreve 
andre eller ekstra beskyttelsestiltak, som f.eks. at det legges på trefiberplater.

Viktige henvisninger

Cover 400 g


