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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Cartonul cu pâslă este amplasat cu o suprapunere de aproximativ 10 cm. Pentru siguranţă este necesară o lipire pe 
partea superioară a îmbinării cu bandă adezivă.

Dimensiuni şi greutate:
• Greutatea suprafeţei: 400 g/m²
• Grosimea materialului: 0,8 până la 0,9 mm
• Lăţime: cca 100 cm
• Rolă: cca 50 m
• Greutatea rolei: 20 până la 22 kg

Durata de aşteptare înaintea aplicării până la acoperire:
duratele sunt valabile la temperaturile ambiante de cel puţin 0°C, umiditatea relativă a aerului de maximum 65% şi aerisire 
suficientă.
• Sisteme de vopsea LOBADUR® 2K WS: 24 de ore
• Sisteme de vopsea LOBADUR® 1K WS: 48 de ore
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 de ore
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 de ore
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 de ore
• LOBASOL® Markant: 5 zile

Date despre produs

Nr. articol
16280 1 15

Acoperire de protecţie capabilă de difuzare a umidităţii din textile 
reciclate (50%) şi hârtie reciclată (50%). Pentru acoperirea şi 
podelelor cu parchet şi din lemn nou vopsite şi tratate cu ulei. 
Circulare activă a aerului.

• Circulare activă a aerului
• Vopselele şi uleiurile se pot usca aproape fără impedimente

Domeniu de utilizare:
Pentru acoperirea parchetului şi podelelor din lemn nou vopsite şi 
tratate cu ulei.

Cover 400 g
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Indicaţii de prelucrare

Nu aplicaţi bandă adezivă pe suprafaţa vopsită sau tratată cu ulei.
Cartonul cu pâslă nu oferă nicio protecţie împotriva efectelor umidităţii. Dacă umiditatea a pătruns pe sau sub stratul de 
acoperire, se produc daune ca de ex. decolorări ale lemnului, umflături şi deformări ale elementelor de parchet.
Solicitările mecanice puternice, resp. murdăririle puternice ale suprafeţei din cauza altor lucrători pot necesita alte măsuri de 
protecţie sau unele suplimentare, ca de ex. aplicarea de plăci din fibre de lemn.

Indicaţii importante

Cover 400 g


