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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Filc pokladajte s prekrytím cca. 10 cm. Pre zaistenie je potrebné zalepenie horných spojov lepiacou páskou.

Rozmery a hmotnosť:
• Plošná hmotnosť: 400 g/m²
• Hrúbka materiálu: 0,8 až 0,9 mm
• Šírka: cca 100 cm
• Rola: cca 50 m
• Hmotnosť role: 20 až 22 kg

Doba čakania od nanesenia do zakrytia:
Doba platí pri izbovej teplote o minimálne 20 °C, maximálne 65% relatívnej vlhkosti vzduchu a pri dostatočnom vetraní.
• LOBADUR® WS dvojzložkové lakovacie systémy: 24 hodín
• LOBADUR® WS 1zložkové lakovacie systémy: 48 hodín
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 hodín
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 hodín
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 hodín
• LOBASOL® Markant: 5 dní

Na lakovaný alebo olejovaný povrch nelepiť žiadnu lepiacu pásku. Lepenka neposkytuje ochranu pred pôsobením vlhkosti. 
Pokiaľ sa vlhkosť dostane na alebo pod zakrytie, je možné očakávať škody, ako napr. sfarbenie dreva, napučanie a 
pokrútenie prvkov parkiet. Zabrániť silnému mechanickému opotrebeniu, resp. silnému znečisteniu ďalšími nasledujúcimi 
remeselníkmi je možné inými, dodatočnými opatreniami, ako napr. položenie drevotrieskových dosiek.

Dôležité pokyny

Ochranný kryt s možnosťou difúzie pary zo starých textílií (50 
%) a starého papiera (50 %). Na zakrytie novo nalakovaných a 
naolejovaných parketových a drevených podláh.

• priedušný
• Laky a oleje môžu bez problémov vytvrdnúť.

Oblasť použitia:
Na zakrytie novolakovaných a olejovaných parkiet a drevených 
podláh.

Ochranná krycí fólie
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Ochranná krycí fólie


