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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Keçe karton, yaklaşık 10 cm üst üste bindirmeyle yerleştirilir. Darbe alan yerlerin güvenlik amacıyla üst tarafta yapışkan 
bantla yapıştırılması gerekir.

Ölçüler ve ağırlık:
• Yüzey ağırlığı: 400 g/m²
• Malzeme kalınlığı: 0,8 ila 0,9mm
• Genişlik: yaklaşık 100 cm
• Rulo: yaklaşık 50 m
• Rulo ağırlığı: 20 ila 22 kg

Uygulamadan örtmeye kadar bekleme süresi:
Süre değerleri, minimum 20°C oda sıcaklığı, maksimum % 65 bağıl nem ve yeterli havalandırma için geçerlidir.
• LOBADUR® 2K WS Cila sistemleri: 24 saat
• LOBADUR® 1K WS Cila sistemleri: 48 saat
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil şeffaf: 24 saat
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Renkli: 48 saat
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 saat
• LOBASOL® Markant: 5 gün

Ürün verileri

Ürün No.
16280 1 15

Eski tekstil ürünlerinden (% 50) ve eski kağıttan (% 50) buhar yayıcı 
muhafaza. Yeni cilalanmış ve yağlanmış parke ve ahşap zeminleri 
kapatmak için. Nefes alma özellikli.

• Nefes alma özellikli
• Cilalar ve yağlar neredeyse engellenmeden sertleşebilir

Kullanım alanı:
Yeni cilalanmış ve yağlanmış parke ve ahşap zeminleri kapatmak için.

Cover 400 g
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Uygulama talimatları

Cila veya yağ yüzeyinin üzerine yapışkan bant takmayın.
Keçe karton, nem etkisine karşı korumaz. Kapağın üzeri veya altı nemlenirse ahşapta renk değişikliği, şişmeler ve parke 
elemanlarının deforme olması gibi hasarlar oluşabilir.
Müteakip işlemler nedeniyle güçlü mekanik zorlanmalar veya yüzeyin çok kirli olması, örn. odun lifli levhaların yerleştirilmesi 
gibi başka veya ek koruma önlemleri almayı gerektirebilir.

Önemli notlar

Cover 400 g


