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Toote kirjeldus 
2-komponentne taimsetel õlidel baseeruv lahustivaba põrandaõli. 
 
Kasutusala 
Parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks. Kõvendi lisamine soodustab õli kiiret kuivamist. HS 2K ImpactOil sobib ka 
väga suure koormusega parkett- ja puitpõrandatele.  
 
Olulised omadused 

• 100 % kuivainesisaldus – lahustivaba 
• Siidise läikega 
• Veekindel, sobib vannitubadesse, köökidesse ja teistesse niisketesse ruumidesse 
• Lisab libisemiskindlust R9, vastavalt BGR 181 DIN 51130 
• Lihtne ja ergonoomiline kasutada - säästab põlvi 
• Säästab aega- ajakulu 1 päev! 
• Väga madal kulu 
 

Tehniline info 
Kulu 30-60 g/m² sõltuvalt puidu 

absorbeerimisvõimest 
 
 
 
Artikkel nr 
 
 

 
 
 
10610 
 
 

Tööriistad 
 
Ühtlustamiseks 

LOBATOOL rull Microfaser 60-80 
LOBATOOL roostevaba pahtlilabidas 
LOBATOOL beež poleervilt 

Pakendi 
suurus 

Värvitu: 
2,5l, 0,75l 
Toonõlid: 0,75l 
Alus: 120x2,5l 
Kast: 4x2,5l 

Kuivamisaeg 
Kõndimine 
Kerge koormus 
Lõplikult valmis 

 
12 tunni pärast 
24 tunni pärast (toonõlil 48 tunni pärast) 
5 päeva pärast (toonõlil 10 päeva pärast) 

Alus: 400x0,75l 
Kast: 4x0,75l 

Pakkimine 

 

Ladustamine ja 
transport 

Ei ole külmatundlik; 
kasutuskõlblik 36 kuud; 
ADR määratluse järgi mitteohtlik 
 

Giscode Ö 10 Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis  
 

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid 
hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud 
lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna 
eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel 
muul viisil. 
NB! Isesüttimise oht! 
 

Toote üksikasjalik kirjeldus: 
rafineeritud taimsed õlid (päevalill, linaõli), ränihape, 
kuivamise aine (pliivabad) antioksüdant (fenooli ja oksiimi 
vabad). 
Kõvendi: Polüisotsüaniid 

Toonid: bilinga, jatoba, kambala, mahagon, papyrus, suitsutamm, must, sucupira, värvitu, valge, wenge 
 

Kasutusjuhend  

Värvitu kasutusjuhend: 
• Microfaser 60-80 rulliga kantakse ühtlane kiht peale 
• Põrandal lastakse seista 1 tund 
• Poleerida pind beeži vildiga 

Toonõli kasutusjuhend: 
• Kanda põrandale pahtlilabidaga ühtlane õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor’it 
• Lasta seista 20 minutit 
• Seejärel kanda pahtlilabidaga peale teine õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor’it 
• Lasta seista 20 minutit 
• Poleerida beeži vildiga 
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ImpactOilColor’i kasutusjuhend faasiga laudadega põrandatele: 
• Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež) 
• Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga 
• Poleerida veelkord kuiva/ uue beeži vildiga 
• Lasta kuivada üleöö 
• Seejärel korrake eelnevat tegevust: Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež) 
• Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga 
• Poleerida veelkord kuiva/uue beeži vildiga 

Informatsioon toote kasutamiseks  
• Enne kasutamist lasta seista 18-25 ºC juures 
• Loksutage toodet korralikult 
• Lisada kõvendi vahekorras 10:1 
• Pärast kõvendi lisamist on HS 2K ImpactOil kasutuskõlblik 2 tundi 
• HS 2K ImpactOilColor on kasutuskõlblik 1 tund 
• Arvestage kliimatingimustega. (LOBASOL’i toodete üldises informatsioonis) 
• Tagada tööajal korralik ventilatsioon 

Ettevalmistus 
• Pind lihvida 
• Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga 
• Pind peab olema kuiv, samuti tuleb eemaldada õli, vaha, silikooni ja teiste kõikvõimalike vanade kattekihtide jäägid 

Tähelepanu 
• Toote kasutamine pahtlilabidaga on võimalik ainult sellel juhul kui põrand on ühtlase pinnaga, puuduvad vahed, praod 

jne. 
• Õli imbumine vahedesse põhjustab põranda ebaühtlast kuivamist ja pikendab kuivamist 
• Puidu naturaalne toon, struktuur, poorsus ja viimistluslihvil mõjutavad lõpliku puidutooni 
• Soovitame tooni esmalt testida samal puidul samade tingimuste juures (nt viimane lihv enne õli peale kandmist) 

Ettevaatust 
• Poleerimisel eemaldada põrandalt igasugune puru ja praht, mis võiks poleerimistulemust kahjustada 
• Mõned eksootilised puidud võivad kauem kuivada 

 

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


