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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Mått och vikt:
• Ytvikt: 400 g/m²
• Materialtjocklek: 0,8 till 0,9 mm
• Bredd: ca 100 cm
• Rulle: ca 50 m
• Rullens vikt: 20 till 22kg

Väntetid mellan applicering och övertäckning:
Tiderna gäller vid rumstemperatur på minst 20 °C, maximalt 65 % relativ luftfuktighet och tillräcklig ventilation.
• LOBA 2K WS-lacksystem: 24 timmar
• LOBA 1K WS-lacksystem: 48 timma
• LOBA 2K ImpactOil transparent: 24 timmar
• LOBA 2K ImpactOil Color: 48 timmar
• LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 timmar
• LOBA Markant: 5 dagar

• Filtpappen läggs ut med ca 10 cm överlappning. Tejpa skarvarna för att hålla pappen på plats.

Tekniska data

Ånggenomsläppligt skydd av återvunna textiler (50 %) och 
återvunnet papper (50 %). För övertäckning av nylackade och 
nyoljade parkett- och trägolv.

• Material som andas
• Lacker och oljor kan härda i princip obehindrat

Användningsområde:
För övertäckning av nylackade och nyoljade parkett- och trägolv.

Cover 400 g
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen 
som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör 
inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka 
ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Användningsanvisningar

Applicera inte tejp på lack- eller oljeytan.
Filtpappen skyddar inte mot fuktinverkan. Om fukt hamnar på eller under skyddet föreligger risk för skador såsom 
exempelvis missfärgning av träet eller svällningar och deformationer i parketten.
Kraftiga mekaniska påfrestningar eller kraftig nedsmutsning av ytan på grund av efterföljande åtgärder kan kräva andra eller 
ytterligare skyddsanordningar såsom exempelvis utläggning av träfiberplattor.

Viktig information

Cover 400 g


