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Produkto aprašymas  
Beicas vandens pagrindu, kuris suteikia medienai natūralias spalvas. 

 
Naudojimo sritis 

Tinka naudoti ant neapdirbtos medienos, kuri savyje turi tanino rūgšties, kaip pavyzdžiui 
ąžuolas. Išryškintos spalvos intensyvumas priklauso nuo medienoje esančios tanino rūgšties 
kiekio. Mediena be tanino nereaguoja su beicu. 
Rezultatai gali būti įvairūs, kaip pavydžiui „rūkytas ąžuolas“. Naudojant kartu LOBASOL HS 
2K ImpactOilColor alyva, galima pasiekti daugybę  spalvinių medienos efektų. 

 
Savybės 

-Naturalios spalvos  
-Vandens pagrindu 
-Be kvapo 
-Kombinacijos su LOBASOL® HS 2K ImpactOil skaidria ir spalvota alyvomis, bei pasiekiant 
neslidų paviršių pagal R9 ir R10 reikšmes. 

 

Techniniai duomenys 

 

Artikulas 
Spalvos 

 
Pakuotė 
Įpakavimas 

 
 

Saugojimas ir 
gabenimas 

 
10611 
Ruda 
Pilka 
2,5l 
Dėžė: 6 x 2,5l 
Paletė:144 x 2,5l 
 
Galiojimas 12 
mėnesių, 
nepavojingas pagal 
ADR 

Išeiga Apie 80-100 ml/m² priklausomai nuo medienos 

įgeriamumo savybių. Tikslią išeigą galima nustatyti, 
atlikus bandymą mažame plote. 

 

Darbo įrankiai 

LOBATOOL volelis Microfaser 100-120 (dirbti ne voluojant, o braukiant per 
paviršių) arba purškianti pompa su plokščiu antgaliu ir LOBATOOL Wischwiesel.         
Pašiauštų medienos plaušų pašalinimas po džiūvimo per naktį 

Su žaliu šlifavimo disku 
 
Džiūvimas  

Viena naktis 
Turi būti nualyvuojama per 24 val 

 

Skiediklis Jei norima gauti silpnesnę spalvą, beicą galima praskiesti su 

vandeniu. 
 

Sudėtis  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 

 
Spalvų pavyzdžiai su LOBASOL® HS 2K ImpactOil skaidria ir spalvota alyva 
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Naudojimo informacija: 

-Prieš darbą gerai sukratyti 
-Paisyti saugos reikalavimų 
-Paisyti klimatinių sąlygų* 
-Ventiliuokite patalpą darbo metu * 
*) Paisykite LOBASOL® produktų pagrindinių naudojimo taisyklių 

 

Pagrindo paruošimas: 

Teisingai nušlifuokite grindis. Nusiurbkite dulkes su dulkių siurbliu. Pagrindas turi būti švarus ir be 
alyvos, vaško bei seno lako likučių.  
Vadovaukitės LOBASOL HS 2K ImpactOil alyvos grindų šlifavimo instrukcija. 

 
Atminkite: venkite lašinti ar išpilti beicą ant grindų. Lašai vėliau gali būti ryškesni, nei visas plotas. 

 

Šluostymo metodas 

1. Šluostymo būdu padenkite ActiveColor beicą vienodu sluoksniu su LOBATOOL Microfaser 100-120 voleliu išligai 
medienos rievės. 

2. Palikite džiūti per naktį. 
3. Pašalinkite pasišiaušusius medienos plaušus su žaliu šlifavimo padu ir nusiurbkite su dulkių siurbliu. 
4. Alyvuokite su LOBASOL HS 2K ImpactOil skaidria ar spalvota alyva per sekančias  24 valandas. 

 
Purškimo metodas 

Tinka ant didelių plotų – sutaupomas laikas. Beicą reikia tolygiai paskirtyti po išpurškimo. Todėl darbui prireiks dviejų žmonių. 
Purškimo pompa turi būti su plokščiu purškimo antgaliu ir 90° kampu, kad purškiamas sluoksnis būtų tolygus. 

1. Prieš purškiant, uždenkite šalia esančias duris ir baldus. 
2. Pradėkite nuo vienos sienos ir išpurškę, nedelsiant ir tolygiai paskirstykite su LOBATOOL Microfaser 
100-120. 
3. Purškite vienodu atstumu ir kampu maždaug  80-100ml/m². 
4. Džiūvimas per naktį. 
5. Pašalinkite pasišiaušusius medienos plaušus su žaliu šlifavimo padu ir nusiurbkite su dulkių siurbliu. 
6. Alyvuokite su LOBASOL HS 2K ImpactOil skaidria ar spalvota alyva per sekančias  24 valandas. 

 
Svarbu: 

Natūrali medienos spalva, struktūra ir porėtumas kaip ir nušlifavimo grubumas turi labai didelę įtaką galutinei spalvai. Loba 
rekomenduoja atlikti nedidelį spalvinį testą ant mažo grindų ploto ar nušlifuotos medienos pavyzdžio prieš pradedant darbą.  

 
ActiveColor rudas beicas: šviesų ąžuolą pakeičia į rudą ir išryškina medienos raštą.  

 

Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBASOL
®
 produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat 

atminti.   
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