
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Markant 

EXTRAMATT 

Tolygus matiškumas ir puikus vaizdas 

Natūrali alyva su tvirtu vašku (HARDWAX OIL). Aukštos kokybės gaminys, uždeda apsauginę 
plėvelę ir išryškina natūralų medienos vaizdą bei tuo pačiu metu pasiekiamas puikus atsparumas 
vandeniui ir purvui. 

• 
• 
• 
• 
• 

Suformuoja plėvelę, atsparumas dėvėjimui 
Lygus ir pilnas paviršiaus užpildymas 
Atsparumas vandeniui ir purvui 
Paprastas ir saugus naudojimas 
Išryškina natūralų medienos grožį 

Naudojimas: 
Galima alyvuoti parketą, medines ir kamštines grindis. 

     Loba GmbH & Co. KG 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
    nach DIBt-Grundsätzen 
         Z-157.10-193 

Techniniai duomenys 

Artikulo Nr. 
10508 750 ml 

 2,5 l 
 10 l 

8 

53.7 ±2% 

6 
4 
- 

432 
120 
 42 

Matiškumo lygis.* 

Sausos dalelės 

Sudėtis 

Saugojimas ir transportavimas 

GISCODE 

2004/42/CE 

Alifatiniai hidrokarbonai, modifikuota augalinė alyva, bešviniai džiovikliai 

Galioja 36 mėnesius. Pagal ADR nepavojingas. Nebijo šalčio. 

Ö60 

ES leistina riba tokio produkto tipui (kategorija A/i) yra 500 g/l (2010). 
Šios alyvos maksimalus LOJ kiekis yra 461 g/l. 

* Šis lygus buvo matuojamas ant stiklo prie 60° . Tai taip pat priklauso nuo užtepto alyvos sluoksnio ir kitų sąlygų (temperatūra, santykinė oro drėgmė) džiūvimo metu. Ši vertė gali tarnauti tik kaip gidas. 
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Naudojimas 

• 
• 

Grindys turi būti tinkamai nušlifuotos, maksimali medžio drėgmė neturi viršyti 12%. 
Grindys turi būti išdžiuvusios ir be jokių senų medžiagų (kaip senas lakas, alyva, vaškas, šlifavimo dulkės) likučių. 
Kambario temperatūra +15°C ... +25°C, santykinė oro drėgmė 40% ... 75%, alyvos temperatūra +18°C ... +25°C. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. 
Prieš pradėdami alyvuoti, alyvą gerai išmaišykite ir supilkite į LOBATOOL kibirėlį. 
Alyvuokite grindis iš kibirėlio. 
Atminkite bendras ir produkto sveikatos bei saugos instrukcijas. Daugiau specifinės informacijos 
susijusios su GISCODE galima rasti naudojimo instrukcijose, kurios pasiekiamos www.wingis-online.de. 

• 

Skiediklis 

Produktas yra paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas! 

Darbo instrumentai/alyvos išeiga 

Su glaistykle: LOBATOOL glaistyklė / apie 20 ml/m² (50m²/l) 
Su voleliu arba teptuku: LOBATOOL alyvos volelis Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptukas / apie 60-100ml/m² (12m²/l) 

Džiūvimo laikas 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ankščiausias galimas sekantis sluoksnis po 12 valandų. 
Tačiau ne vėliau nei po 24 valandų. 
Galima vaikščioti po 12 valandų. 
Naudojimas po 24 valandų. 
Grindų uždengimas po 10 dienų. 
Galimas greitesnis uždengimas, naudojant LOBATOOL Cover 400, dėl išsamesnės info žiūrėti techninį produkto aprašymą. 
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Naudojimas 

Alyvavimas su glaistykle ir voleliu: 

• 
• 
• 
• 

Rūpestingai atkarpomis užtepkite Markant alyvą su LOBATOOL glaistykle. 
Nedelsiant išlyginkite paviršių su poliravimo mašina ir apačioje pritvirtintu LOBATOOL specialiu smėlio spalvos padu. 
Džiūvimas per naktį, maksimaliai 24 valandos. 
Užtepkit antrą ploną ir lygų alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80. 

Alyvavimas su voleliu: 

• 
• 
• 
• 

Užtepkite ploną ir lygų Markant alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptuką. 
Džiūvimas per naktį, maksimaliai 24 valandos. 
Jeigu reikia (pavyzdžiui paviršius atrodo nelygus ar skiriasi matiškumo lygis skirtingose vietose), tai atlikite tarpinį šlifavimą ir nusiurbkite dulkes. 
Užtepkit antrą ploną ir lygų alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptuką. 

Kamštinių grindų paruošimas 

Kamštinės dangos klijai turi būti pilnai išdžiūvę (skaitykite klijų gamintojo instrukciją), o paviršius turi būti sausas ir švarus (be klijų ar kitų nešvarumų likučių). 
Jeigu reikalinga, švelniai nupoliruokite kamštinę dangą ir nusiurbkite dulkes. 

Homogeninių kamštinių dangų alyvavimas / kamščio masyvo grindys: 

Užtepkite ploną Markant alyvos sluoksnį. Džiūvimas per naktį. Antras sluoksnis. Džiūvimas, kol prilietus su pirštu alyvą nebelimpa, priklausomai nuo klimatinių 
sąlygų tai gali užtrukti iki 3 dienų. 

Faneruotos kamštinės dangos alyvavimas 

Užtepkite ploną Markant alyvos sluoksnį. Džiūvimas bent 48 valandas. Užtepkite sluoksnį apsaugos su LOBACARE NatureWax ar LOBACARE 
ParkettWax. 

Svarbi informacija 

Glaistyklės metodas tinka tik tada jei grindys be plyšių. Esant plyšiams, patekusi alyva gali ilgai džiūti. 
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Bendra informacija 

Instrumentų valymas: valykite su skiedikliu. 

Džiūvimo laikas: Nurodytas džiūvimo laikas yra prie +20°C temperatūros ir 55% ... 65% santykinės oro drėgmės ir su ventiliacija be skersvėjų. Žemesnė oro 
temperatūra ar aukštesnė santykinė oro drėgmė bei prastesnė ventiliacija gali prailginti džiūvimo laiką. 
Kol alyva pilnai neišdžiuvo, grindų negalima valyti drėgnu būdu ir negalima tiesti kilimų. Specifinė produkto informacija yra techninėje informacijoje. 

 

Šoninis parketo lentelių susiklijavimas: jei parketlentės ar parketas buvo nepriklijuotas prie pagrindo, o tik sujungtas tarpusavyje 
ant šildomų grindų, o taip pat ir mediena, kuri greitai reaguoja nuo drėgmės (pvz. bukas) yra linkę greitai „judėti“ (plėstis arba trauktis) 
pagal greitai besikeičiantį klimatą. Naudojant šią grindų alyvą, mažinama plyšių atsiradimo rizika. 

Tarpusavio suderinamumas: tokios medžiagas kaip kilimai, baldų kojelės ar ratukai bei elastingi parketo klijai gali vietomis minkštinti 
arba pakeisti alyvos spalvą. Paliktas perteklinis alyvos kiekis parketo tarpuose gali pakeisti spalvos ar tvirtumo charakteristikas. Sąlytis su 
plaukų dažais, automobilių ar dviračių padangomis ir t.t. gali visam laikui pakeisti alyvos spalvą. 

Saugos informacija: Džiūvimo proceso metu išsiskiria degūs garai. Dėl to darbo metu rūkyti, uždegti bet kokią ugnį, dirbti suvirinimo aparatu ir t.t. 
yra griežtai draudžiama. Reikalinga gera ventiliacija darbo metu ir sandėliuojant produktą. 
Elektros įranga darbo ir aplinkiniuose kambariuose turi būti išjungta ir atvėsusi, kai prasideda alyvavimo darbai. Bet kokios žiežirbos yra draudžiamos. 
Laikykite produktą tvirtai uždarytoje pakuotėje. Komponentai, augalai ir gyvūnai (žuvys) kurie yra jautrūs skiedikliui turi būti pašalinti darbo metu,  
kad nebūtų kontakto su garais.  

Informacija šiame dokumente ir visi patarimai bei rekomendacijos yra paremti mūsų patirtimi ir atlikti esant įprastoms aplinkybėms. 
Bet dėl plačių panaudojimo galimybių ir įvairių aplinkos sąlygų bei medžiagų, naudotojas yra įpareigojamas atlikti savo bandymus arba turi kreiptis 
techninės pagalbos į LOBA techninio palaikymo departamentą. Perskaitykite grindų dangos gamintojų rekomendacijas ir atsižvelkite į vietos taikomus standartus. 
Mūsų įsipareigojimai ir atsakomybė yra tik pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir nėra praplėsti šia informacija ar mūsų patarimais. Naujai paruoštas techninių duomenų  
lapas automatiškai panaikina visus prieš tai buvusius dokumentus. 
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