
 

 
 
Tehniline informatsioon 

  

LOBADUR® HS 2K Intensive  
 

Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  

 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee  

Toote kirjeldus 
2-komponentne, kõrge kuivaine sisaldusega, õlibaasiline  kruntlakk puitpõrandatele. Annab õlitatud puidu pinnale 
omase sooja ning veidi tumedama tonaalsuse. 
 
Kasutusala  
Sobib enamvähem kõikidele Euroopa ja eksootilist päritolu puitudele. Enne kasutamist kontrollida tootja lubatud 
puiduliikide nimekirja või kontakteeruda maaletoojaga.  
 
Olulised omadused 

 Rõhutab puidu loomulikku tooni 
 Koobalti ja butanoonoksiimi vaba 
 Õlitatud pinna välimus kombineeritud laki eelistega 
 Lihtne ja kiire pealekandmine 
 Ei „tõsta karva“ 
 Kiirelt kuivav. Laki pealekandmine on võimalik ka keerulistes tingimustes ca 12 tunni pärast 
 Ei  esine lippide kokkuliimumist 

 
 

Tehniline info 
Artikkel nr 
 
Läikeaste 
 
 
Kuivaine 
sisaldus 

11053 
 
n/a 
 
 
 
93% 
 

Kulu 25-50 m²/kg, 20-40 g/ m²  
oleneb pinna imamisvõimest 

Tööriistad 
 
 
 

LOBATOOL rull Microfaser 60-80 
Roostevabast terasest labidas 
LOBATOOL beež poleervilt. 

Pakendi 
suurus 

2,5 kg- iga pakend sisaldab kõvendit 
(Härter) 

Kuivamisaeg 
 
 

Vähemalt 12 tundi, või oodata kuni 
pind on lõplikult kuivanud 

Pakkimine 
 

Alus: 120x2,5 kg 

 Kast: 4x2,5 kg 
Giscode 
 

Ö40/DD+ 
 

Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks 

Ladustamine 
ja transport 

Originaalpakendis 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik.  Ei ole külmatundlik.  
NB! MÄÄRDUNUD TÖÖVAHENDID ON TULEOHTLIKUD! 

 
Kasutusjuhend  

 
 Kaetav pind peab olema korralikult lihvitud ning kuiv, puidu niiskus maks. 10%. Puidu pinnal ei tohi olla vana silikooni, 

õli, vaha, lihvimistolmu vms. jääke. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15º kuni +25ºC.  
 Tagada hea ventilatsioon tööpiirkonnas 
 Toodet korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 5:1 ja segada LOBATOOL vispliga. Osalise koguse puhul 

kasutada LOBATOOL mõõtudega segamisnõud. Valmissegatud lakk on kasutatav 2 tundi. 
 Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit 
 Poleerimiseks kasutada spetsiaalset LOBATOOL beeži vilti 
 Kõik tööriistad ja –vahendid kasta vette ning kuivatada väljas. ISESÜTTIMISE OHT! 
 Järgida ohutusnõudeid 
 Jälgida ruumide tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus 
 

 
Paigaldamine rulliga 
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 Põrand lihvida, puhastada tolmust 
 Kanda peale õhuke kiht HS 2K Intensive kruntlakki LOBATOOL Microfraser 60/80 rulliga 
 Lasta imenduda 30-60 minutut, olenevalt ruumi tingimustest. Poleerida spetsiaalse Lobatool beeži poleervildiga 
 Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.  
 Peale kuivamist kanda peale LOBADUR vesialuseline lakk 

 
Paigaldamine teraslabidaga 
Teraslabidat mitte kasutada faasitud parketil või kergesti tooni muutvatel puitudel. 

 Paigalda kruntlakk osade kaupa roostevaba teraslabidaga  
 Koheselt poleerida LOBATOOL beeži poleervildiga 
 Vahetult peale kogu põranda poleerimist kanda peale uus kiht kruntlakki, samuti osade kaupa 
 Koheselt poleeri spetsiaalse LOBATOOL beeži vildiga 
 Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.  
 Peale kuivamist peale kanda LOBADUR vesialuseline lakk 

 
Erilisema tulemuse saavutamiseks soovitav eeltöötlus 
 

 PreTone valge 
 PreTone pruun 
 PreTone must 

 
Sobivad viimistluslakid  
 

 2K InvisibleProtect A.T. 
 WS Easy Finish 
 WS 2K Duo 
 2K Supra AT 
 WS 2K Fusion 

 
Vahelihv 

 HS 2K Intensive kruntlakile ei tehta vahelihvi. 
 

Oluline Informatsioon 
 Peale kantava kruntlaki HS 2K Intensive kogus peab olema piisav puidu küllastumiseks. Kui seda ei saavutata või 

kantakse teraslabidaga peale üks kiht kruntlakki võib puidutoon hallineda või jääda ebaühtlane. 
 Üleliigne kruntlakk HS 2K Intensive on vaja poleerimisega täielikult eemaldada 
 Eksootilistel puidutel võib toote kuivamisaeg olla pikem 
 Kasutatud töövahenditel võib esineda ISESÜTTIMISE OHT! Kasutatud töövahendid ja vildid kasta vette, kuivatada 

väljas. 
 
 
 
 
 

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


