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LOBASOL® OptiPrime 

 

Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  

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

Toote kirjeldus 
Vesialuseline akrülaat kruntlakk rulli või pahtlilabidaga pealekandmiseks parketile ja puitpõrandatele.  
Kasutusala 
Kõik heledad Euroopa päritolu puidud, nt vaher, saar, kask, kuusk. Kontrolli LOBA erinevate puiduliikide nimekirja! Vajadusel 
küsida tehasest/maaletoojalt. Selle nimekirja järgi sobib enamikule euroopa puitudele, ka tammele, Punasele tammele, kastanile 
jt. Vähendab lippide kokkuliimumist vesialuseliste lakkidega lakkimisel.  
 
Olulised omadused 

 Lihtne peale kanda 
 Parandab laki nakkumist 
 Hea hinna/kulu suhe 

 
Tehniline info  
Artikkel nr 
 
 
Kuivainesisaldus 

11459 
 
 
30 +/- 1% 

Kulu Rulliga 8-10 m²/l Viskoossus DIN4 - 20+/-2s 
Tööriistad 
 
 
 

LOBATOOL rull Universal 100, 
LOBATOOL rull Mikrofaser 
100-120. LOBATOOL 
roostevabast terasest 
pahtlilabidas 

 
2004/42CE 
EU VOC normatiiv seda liiki 
toodetele  140 g/l (2010) 
Lobadur®WS OptiPrime 
sisaldab max 49g/l VOC 
 
 
Sobivad lakid –  
Keskmine koormus:  
Lobadur OptFinish 
Suur koormus:  
Lobadur®WS Viva. 
Väga suur koormus: 
Lobadur®WS 2K Fusion 
 
 
Vahelihv – pole vajalik 

Pakendi suurus 5l, 10l Kuivamisaeg 
 

Järgmine kiht kanda kõige 
varem 60 min pärast, kui on 
kasutatud rulli. Pahtlilabidaga 
töötades kahe kihi vahel 
vähemalt 30 min, enne 
järgmise lakikihi 
pealekandmist vähemalt 30 
min, vajadusel lasta kauem 
kuivada. 

Pakkimine Alus: 60x10l 
Kast: 1x10l 
Alus: 128x5l 
Kast: 4x5l 
Alus: 480x1 
Kast: 12x1l 

Alus: 120x2,5l Ladustamine ja 
transport 

Kindlalt suletud nõus, +5C kuni 
+25C Säilimisaeg 12 kuud; 
ADR normatiivide järgi ei ole 
ohtlik materjal. 

Kast: 6x0,75l 
Alus: 432x0,75l 

Giscode W2 Lahusti Mitte lahustada! Toode on 
valmis kasutamiseks. 
Kuivamise aeglustamiseks 
lisada max 5% LOBADUR WS 
Argo. 

 
Pealekandmine Pealekandmine rulliga 
 Põrand hoolikalt lihvida, puidu niiskus max 12% 
 Põrand peab olema kuiv, puhastatud õli, mustuse, vaha, 

silikooni, lihvimistolmu jm jääkidest 
 Ruumi temperatuur +15ºC kuni +25ºC, suhteline niiskus 

40-75%, materjali temp. +18ºC kuni +25ºC. Tööpiirkoond 
peab olema hästi ventileeritud 

 Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL 
plastämbrit 

 Korralikult loksutada 
 Vanade, pragudega põrandate lakikulu on suurem 

 Põrand ette valmistada 
 Kruntlakk kanda rulliga peale 
 Lasta kuivada 
 Kanda peale vesialuseline Lobadur lakk 

Pealekandmine pahtlilabidaga 
Kasutada ainult tamme ja saare puidul. Ebatasasel ja vuukidega/ 
pragudega põrandal kasutada ainult rulli. 
 Põrand ette vlmistada ja kanda pahtlilabidaga peale üks kiht 

OptiPrime kruntlakki 
 Lasta kuivada kanda pahtlilabidaga peale teine kiht OptiPrime 

kruntlakki risti/räästi  tõmmetega 
 Lasta kuivada umbes 30 min ja kanda peale vesialuseline 

Lobadur lakk 

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


