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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações de aplicação

• O cartão de feltro é aplicado com uma sobreposição de aprox. 10cm. Para a fixação, é necessária uma colagem superior 
dos pontos de impacto com fita adesiva.

Medidas e peso:
• Peso da superfície: 400g/m²
• Espessura do material: 0,8 até 0,9mm
• Largura: aprox. 100cm
• Rolo: aprox. 50m
• Peso de rolo: 20 até 22kg

Tempo de espera da utilização até à cobertura:
Os tempos são válidos para temperaturas ambiente de, no mínimo, 20°C, com uma humidade relativa do ar máxima de 
65% e ventilação suficiente.
• Sistemas de verniz LOBADUR® 2K WS: 24 horas
• Sistemas de verniz LOBADUR® 1K WS: 48 horas
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparente: 24 horas
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 horas
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 horas
• LOBASOL® Markant: 5 dias

Dados do produto

Artigo N.º
16280 1 15

Cobertura de proteção com capacidade de difusão de vapor. Têxteis 
antigos (50%) e papel usado (50%). Para a cobertura de pavimentos 
em parquet e de madeira envernizados ou oleados de novo. 
Respiração ativa.

• Respiração ativa
• Vernizes e óleos podem endurecer praticamente sem problemas

Área de aplicação:
Para a cobertura de  pisos em madeira envernizados ou oleados de 
novo.

Cobertura 400g
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa 
do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades 
relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa 
do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes.  Caso tenha que cobrir a 
superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBATOOL Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser 
encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de 
experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação 
e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Indicações de aplicação

Não aplicar fitas adesivas sobre superfícies envernizadas ou oleadas.
O cartão de feltro não oferece qualquer proteção contra a humidade. Caso a humidade penetre sob ou sobre a cobertura,  
será expetável o aparecimento de danos, como, p. ex., descolorações, inchamentos e deformações dos elementos de 
parquet.
Elevadas cargas mecânicas ou sujidades difíceis sobre a superfície, causadas por trabalhos posteriores, podem exigir outras 
ou medidas de segurança adicionais, como, por exemplo, a aplicação de placas de fibra de madeira.

Indicações importantes

Cobertura 400g


