Techninė informacija

LOBADUR® 2K InvisibleProtect
Produkto aprašymas
Tai naujausios kartos (Advanced Technology) Loba produktai su revoliucine technologija. Šie
produktai turi išskirtines savybes, kurios yra unikalios ir vienintelės pramonėje.
Šis extra matinis lakas vandens pagrindu skirtas apsaugoti parketą bei pritaikytas grindims,
kur yra didelis žmonių srautas. Nepakeičia medienos spalvos ir suteikia natūralumo jausmą.
Dėka aukštos kokybės žaliavų beveik nematomas lako sluoksnis tampa ypatingai atsparus
įbrėžimams. Puikus atsparumas chemikalams.
Naudojimo sritis
Tinka parketui ir medinėms grindims, kur yra įprastas arba labai intensyvus žmonių
srautas. Neslidus pagal BGR 181 ir pasiekia R 9 reitingą pagal DIN 51130.
Savybės
Natūrali medienos spalva ir tekstūra atrodo lyg grindys visai nelakuotos.
Labai lengva lakuoti.
Tik 2 lako sluoksniai
 Nereikia gruntinio lako
Neslidus
Nereikia poliravimo
Puikus atsparumas chemikalams
Lengva valyti grindis
Mediena išlieka natūrali - jokio tekstūros išryškinimo ar spalvos suintensyvinimo.
Techniniai duomenys
Artikulo Nr.
Įpakavimas
Pakuotė

11474
1 kg arba 5 kg
įskaitant kietiklį
Dėžė: 2 x 5 kg
Dėžė: 6 x 1 kg
Paletėje:96x5kg

Sausos dalelės

31±1% po komponentų sumaišymo

Klampumas
Saugojimas,
transportas

23±1%
+5°C to +25°C
12 mėn., pagal ADR
nepavojingas
Kietiklio sudėtyje: hexamethylene1,6-diisocianato homopolimeras.
Paisykite gamintojo instrukcijų
Xn kenksmingas

GISKODAS

W2/DD+

Išeiga

Vienas sluoksnis su voleliu:
100 – 120 g/m² (8-10 m²/kg)
LOBATOOL volelis DeLuxe 120

Volelis
Džiūvimo laikas
Sekantis sluoksnis bent
Galimai atsargiai vaikščioti
Tarpinis šlifavimas bent jau
Lengvos apkrovos
Galutinis lako tvirtumas

po 4-6 valandų
po 4-6 valandų
po 8-10 valandų

po 24 valandų
po 5 dienų

Tarpinis šlifavimas
LOBATOOL perforuotas padas K120 arba
švelnesnis šlifavimo tinklelis K120 ar net
dar švelnesnis.
Galimas sekantis lako sluoksnis be tarpinio šlifavimo, jei tai bus
daroma per 24 valandas. Po to tarpinis šlifavimas yra būtinas.
Tarpinis šlifavimas, prieš lakuojant paskutinį sluoksnį, padaro
paviršių lygesniu.

Skiediklis
Lakas – paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas!

LOJ
2004/42/CE
ES riba tokio pobūdžio produktams tokiam yra:
140g/l (2007/2010)
Lobos lake yra maks. 47 g/l LOJ
Po komponentų sumaišymo.
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LOBADUR® 2K InvisibleProtect
Naudojimo instrukcija:
 Gerai sukratykite laką, tada į laką įpilkite kietiklį santykiu 10 : 1 ir vėl gerai sukratykite.
 Jei reikia sumaišyti ne visą kiekį, naudokite LOBATOOL maišymo kibirėlį su matavimo žymomis, kad būtų
matomos tikslios proporcijos.

Nepilkite lako tiesiai ant grindų, o perpilkite laką į LOBATOOL kibirėlį ir ten nardinkite volelį.

Sunaudokite per 2 valandas nuo maišymo pradžios.

Paisykite saugos reikalavimų.

Paisykite klimatinių sąlygų*

Ventiliuokite lakuojamą patalpą *
®
*) Paisykite Pagrindinių LOBADUR lakų vandens pagrindu naudojimo reikalavimų.
Naudojimo rekomendacijos pagal 2 sluoksnių sistemą, kai nereikalingas gruntavimas, o parketas priklijuotas su
elastingais, šlyčiai atspariais parketo klijais. Šis lakas puikiai atskleis savo savybes ant šviesios medienos kaip pvz.
ąžuolas, uosis, klevas ar šviesus bukas.
1. Nušlifuokite grindis
A.T.
2. Voleliu lakuokite su 2K InvisibleProtect
laku pirmą sluoksnį
3. Džiūvimas 8-10 valandos
4. Tarpinis šlifavimas
A.T.
5. Voleliu lakuokite su 2K InvisibleProtect laku antrą sluoksnį
Alternatyvi naudojimo rekomendacija, kai norima suintensyvinti ir
išryškinti medienos spalvą bei siekiama sukurti alyvuotų grindų
išvaizdą, bet lako pagalba suteikiamas lengvas grindų valymas.
1. Nušlifuokite grindis A.T.
2. gruntas HS Intensive
3. džiūvimas pagal gruntinio lako taisykles
A.T
4. Lakuokite su 2K InvisibleProtect
laku tik vieną sluoksnį.
Atminkite: Jei mediena po tarpinio šlifavimo yra šiurkšti, rekomenduojame nulakuoti dar vieną papildomą lako sluoksnį su 2K
A.T
InvisibleProtect laku.
Nes vėliau valymo priemonės gali įsiskverbti į medienos sluoksnį ir pažeisti unikalų matinį vaizdą.
®
®
A.T
Pagrindinės LOBADUR lakų vandens pagrindu naudojimo ir LOBADUR 2K InvisibleProtect
priežiūros
priemonių taisyklės yra dalis šios informacijos, kuri turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu.
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