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Produkto aprašymas 

Skystis, skiediklių pagrindu, skirtas medienos glaisto gamybai. 
 
 

 
Naudojimo sritis: 

Parketo tarpų ar smulkių medienos pažeidimų užglaistymui. Netinka glaistyti senoms 
medienos grindims su dideliais tarpais, nes glaistas, gali sutrupėti.  
 
Savybės 

 Greitai džiūva 

 Labai lengvai šlifuojasi 

 Laiko patikrintas produktas 

  

 Techniniai duomenys 
 

Artikulo Nr. 11085 
Pakuotė 12l, 5l, 1l 
Įpakavimas 
 

Dėžė: 1 x 12 l  
Paletė: 42 x 12 l  
Dėžė: 4 x 5 l  
Paletė: 120 x 5 l 
Dėžė: 12 x 1 l 
Paletė: 480 x 1 l 

Sausos dalelės 11 ± 1% 
Saugojimas ir 
gabenimas 

Saugoti sandariai uždarytoje 
originalioje pakuotėjė sausoje ir vėsioje 
patalpoje. Nejautrus šalčiui. Galiojimas 
24 mėnesiai - VbF: AI  lengvai 
užsiliepsnojantis – Xi dirginantis 
UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: 3 
F1 klasė, Pakavimo grupė III 

GISCODE G2 
 

Išeiga Apie 10m²/l  
Darbo priemonė Nerūdyjanti glaistyklė        
Džiūvimas/  
Šlifavimas Po 30 ... 60 minučių, 

priklausomai nuo glaisto 
kiekio 

Ankščiausiai galimas lakavimas 
su LOBADUR

®
 lakais vandens 

pagrindu ar alyvavimas su 
LOBASOL

®
 alyva. 

Po 2 valandų 

Šios sąlygos galioja prie +18°C  ir ne daugiau nei 65% 
santykinės oro drėgmės. 
  
Skiediklis Produktas paruoštas naudojimui ir 

negali būti skiedžiamas! 
 

 
Pavojaus simboliai: 

R 11: Lengvai užsiliepsnojantis. 
R 36: Dirginantis akis. 
R 67: Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. 
Xi Dirginantis. 
F Lengvai užsiliepsnojantis. 
 

 

  Naudojimo informacija: 

 Sukratykite skystį prieš darbą.       

 Sumaišykite LOBADUR
®
 Fugenkittlösung medienos glaistą su labai smulkiomis dulkėmis, kurios liko po paskutinio 

šlifavimo ir pagaminkite minkštą masę. 

 Kuo smulkesnės bus medienos dulkės, tuo lengviau bus galima glaistyti tarpus ir pažeidimus bei masė bus daug 
lipnesnė.  

 Po džiūvimo dideli pažeidimai ar gilūs tarpai turi būti glaistomi pakartotinai. 

 Nuskuskite glaisto perteklių nuo medienos. 

 Nušlifuokite paviršių. 

 Paisykite saugos darbe reikalavimų. 

 Atminkite klimatines sąlygas* 

 Ventiliuokite darbo patalpą * 

*) Paisykite Pagrindinių LOBADUR
® 

lakų skiediklių pagrindu naudojimo reikalavimų. 
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Naudojimo rekomendacijos parketui ir medinėms grindims: 

1. Nušlifuokite grindis su grubiu ir vidutinio grubumo šlifavimo disku (36 ir 60 numeris) 
2. Glaistykite tarpus metaline glaistykle 
3. Džiūvimas 
4. Baigiamasis šlifavimas (100 ar 120 numeris) 
5. Tolimesnis medienos apdirbimas – lakavimas arba alyvavimas. 

 
Tinkamos medžiagos tolimesn iam medienos apdirbimui:      

Bet koks LOBADUR
®
  lakas vandens pagrindu ar bet kokia LOBASOL

®
 alyva. 

 

Pagrindinės LOBADUR
®  

lakų skiediklių pagrindu naudojimo ir priežiūros taisyklės yra dalis 
šios informacijos, kuri turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu. 

 


