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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

• Klobučevinasti karton položite tako, da se prekriva približno 10 cm. Spoje zavarujte tako, da jih z zgornje strani zalepite z 
lepilnim trakom.

Mere in teža:
• Poraba: 400 g/m²
• Debelina materiala: od 0,8 do 0,9 mm
• Širina: približno 100 cm
• Svitek: približno 50 m
• Teža svitka: od 20 do 22 kg

Čakanje od nanosa do pokrivanja:
Časi veljajo pri temperaturi prostora najmanj 20 °C, največ 65 % relativne zračne vlage in zadostnem prezračevanju.
• Sistemi za lakiranje LOBADUR® 2K WS: 24 ur
• Sistemi za lakiranje LOBADUR® 1K WS: 48 ur
• Prozorno sredstvo LOBASOL® HS 2K ImpactOil: 24 ur
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 ur
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 ur
• LOBASOL® Markant: 5 dni

Podatki o izdelku

Št. artikla
16280 1 15

Parno difuzijska zaščitna prevleka iz recikliranega tekstila (50 %) 
in recikliranega papirja (50 %). Za pokrivanje na novo lakiranega in 
naoljenega parketa ter lesenih podov. Diha.

• Diha
• Laki in olja se lahko strdijo skoraj popolnoma neovirano

Področje uporabe:
Za pokrivanje na novo lakiranega in naoljenega parketa ter lesenih 
podov.

Pokrivno sredstvo 400 g
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Navodila za obdelavo

Na lakirano ali oljeno površino ne lepite lepilnega traku.Klobučevinasti karton ne pomeni zaščite pred vplivi vlage. Če 
vdre vlaga na ali pod prevleko, je pričakovati poškodbe, na primer razbarvanje lesa, nabrekanje in deformacije elementov 
parketa.Močne mehanske poškodbe oz. močna zamazanost površine zaradi naknadnih del lahko zahtevajo druge ali 
dodatne zaščitne ukrepe, na primer prekrivanje z lesonitom.

Pomembne opombe

Pokrivno sredstvo 400 g


