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Toote kirjeldus 
Vesialuseline topelttoimega peits, mis reageerides puidus oleva parkainega annab puidule uue tooni.  
 
Kasutusala 
Parkainete (tanniini)rikkad puiduliigid, näiteks tamm. Värvitooni erksus sõltub puidus olevast tanniini 
(parkhappe) sisaldusest. Säsipuit ei sisalda tanniini ning seega ei reageeri ActiveColor’iga. Tulemuseks 
on ainulaadne tooniefekt, mis meenutab suitsutamme. Töödeldes seda pinda Lobasol HS ImpactOilColor 
põrandaõliga, võib saada palju erinevaid tooniefekte. 
 
Olulised omadused 

• Vesialuseline 
• Lõhnatu 
• Töödeldes LOBASOL HS 2K ImpactOili ja ImpactOilColor toonõlidega võimalik saada palju 

erinevaid toone; libisemiskindlus klass R9 ja R10 vastavalt BRG 181 ja DIN 51130 
 

Tehniline info 
 
Artikkel nr 
 
Värvus   
 
Pakendi suurus 
 
Pakkimine     
 
 
Säilivus ja 
transport      

 
10611 
 
Pruun, hall 
 
2,5l 
 
Alus: 144x2,5l 
Kast: 6x2,5l 
 
12 kuud 
ADR määratluse järgi ohtlikke 
aineid ei ole 

Kulu 80-100ml/m2 olenevalt puidu 
imamisvõimest. Täpse kulu 
määramiseks teha proov samal puidul 
 

Tööriistad 
 
 
 
 
Ühtlustamiseks 

LOBATOOL rull Microfaser 100-120 
hõõrudes, mitte rullida!, või pihustadada 
piki laua suunda ning mopiga sisse 
hõõruda 
 
Lasta seista üleöö, poleerida 
ühekettalise masinaga LOBATOOL 
Spezial rohelise vildiga. 
 

 
Säilivus ja 
transport 

 
12 kuud 
ADR määratluse järgi  
ohtlikud ained ei ole 

Kuivamisaeg 
 
 
Lahusti 

Üleöö 
Õli kanda peale 24 tunni jooksul 
 
Vähem intensiivse tooni saamiseks võib 
lahustada veega 
 

Sisaldus:  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 

 
Kasutusjuhend  

• Hoolikalt loksutada 
• Jälgida ohutusnõudeid 
• Jälgida nõudeid ruumi sisekliimale 
• Ventileerida tööpiirkonda 

 
Ettevalmistus 

• Põrand lihvida vastavalt tehnilistele normidele 
• Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga.  
• Lihvitud pind peab olema kuiv, vaba õli-, vaha-, silikooni- või liimijääkidest 
• Kasutades Lobasol ImpactOil Color õli, pöörata erilist tähelepanu lihvimisele vt  „Puitpõrandate lihvimise juhend“  
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NB Vältige ActiveColor tilkumist või voolamist põrandale! Tilgad ja nired võivad sisseimbudes jätta pinnale hilisemast 
töötlusest hoolimata nähtavaid plekke. 

 
Pealekandmine lapiga hõõrudes 

• Kanda Active Color piki puidukiudu Microfaser 100-120 rulliga hõõrudes (NB Mitte rullides) ühtlaselt pinnale 
• Lasta kuivada üleöö 
• Pind poleerida ühekettalise masinaga LOBATOOL Spezial rohelise vildiga, tekkinud tolm eemldada 
• Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol HS 2K ImpactOil`iga või ImpactOil Color`iga, järgides vastavat tehnilist 

infot. 
 
Pealekandmine pihustades 
Suurtel pindadel on pihustiga pealekandmine aega säästvam ja mugavam. 
Pihustades peavad töid teostama kaks inimest. Koheselt peale pihustamist tuleb ActiveColor kogu pinnal ühtlustada. 
ActiveColor jääb ühtlase õhukese kihina, kui kanda peale lameda otsikuga 90º nurga all pumppihustiga pihustades. 
 

• Enne tööga alustamist katta läheduses olevad pinnad (seinad, uksed , liistud vm) teibi või kaitsekilega 
• Kanda ActiveColor ühtlase kihina Microfaser 100 – 120 rulliga hõõrudes seinäärest esimesele lauale 
• Suuna pihusti otsik kindla nurga all ja kindlal kaugusel pinnale ja kanda umbes 80-100ml/m² ActiveColor järjest 

ühtlase ja õhukese kihina peale. Pind ühtlustada peale iga lõigu pealekandmist koheselt Lobatool Wischwiesel 
mopiga hõõrudes. 

• Lasta kuivada üleöö. 
• „Tõusnud karva“ tasandamiseks poleerida ühekettalise masinaga LOBATOOL Spezial rohelise vildiga, tekkinud 

tolm eemaldada 
• Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol® HS 2K ImpactOil`iga või ImpactOil Color`iga, järgides vastavat tehnilist 

infot  
 
Tähelepanu 
Puidu loomulik toon, poorsus ja struktuur, samuti lihvimisel kasutatud viimane lihvmaterjali karedusaste, on olulised lõpliku 
värvitooni saamisel. Soovitame kindlasti eelnevalt teha tooni testid toonitaval puidul, kasutades näidise tegemisel samu 
vahendeid, millega tehakse hiljem terve töö. 
 

Siintoodu on osa LOBASOL® toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta. 


