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Toote kirjeldus 
Naturaalsetel õlidel ja vahadel põhinev õlivaha puitpõrandatele. Muudab põranda vastupidavaks kriimustamisele, 
niiskusele ja mustusele. Rõhutab puidu naturaalset tooni ning struktuuri. Lihtsustab hilisemat puhastamist ning 
hooldamist. 
Kasutusala 
Sobib puitpõrandate, parketi ja korgi õlitamiseks. 
Olulised omadused 

 Moodustab õhukese kriimustusekindla kaitsekihi 

 Vastupidav mustusele ja porile 

 Lihtne kasutada 

 10 erinevat värvitooni 

 Vee,- mustuse-ja kriimustamiskindel 

 Pind jääb siidne ja särav 
 

Tehniline info 
 
 
 
 
Artikkel nr 
 
 

 
 
 
 
10508 
 
 

Kulu Sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest: 
ca 20 g/m2 teraslabidaga 
ca 60-80 g/m² harja või rulliga 
 

Tööriistad 
 
 
 
Ühtlustamiseks 

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

Pakendi suurus Läbipaistev poolmatt, matt 
ekstra matt: 10l, 2,5l, 0,75l  
Markant Nature: 2,5l ja 0,75l 
Värviline: 0,75l 

Kuivamisaeg 
Esimese värvi 
pealekandmine 
Kõndimine 
Kerge koormus 
Lõplikult valmis 

 
12 tunni pärast , 24 tunni jooksul 
 
12 tunni pärast 
24 tunni pärast 
10 päeva pärast 
 

Pakkimine 
 
 
 
 
 
Kuivainete 
sisaldus 

Alus: 42 x 10l 
Kast: 4 x 2,5l 

Alus: 120 x 2,5l Ladustamine ja 
transport 

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

Kast: 6 x 0,75l 
Alus: 432 x 0,75l 
 
Markant matt: 52 ±2% 
Markant poolmatt: 47.4 ±2% 
Markant Nature: 54 ±2% 
Markant värviline: 58.4 ±2% 

Giscode Ö 60 Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks 
 

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! 

Sisaldus:  
Rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, sojaõli), taimsed 
vahad (karnauba), ränihape,  kuivamisained (pliivabad), 
antioksüdeerijad (fenooli ja oksiimi vabad). 
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Kasutusjuhend: 

 Purki enne avamist korralikult loksutada 

 Mitte panna toodet otse põrandale 

 Järgida ohutusnõudeid 

 Arvestada klimaatilisi tingimusi 

 Tagada korralik ventilatsioon 
 

 
Ettevalmistus- parketile ja täispuidust põrandale: 

 

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.  
Toonimisel on kõik lihvimise vead paremini nähtavad, seepärast soovitame meie juhendit: Lihvimise juhend puidu toonimisel. 
Markant transparent/värvitu kasutamine teraslabida või rulliga: 

1. Kanda Markant värvitu õlivaha teraslabidaga põrandale, töötamiseks jagage põrand osadeks 
2. Üleliigne õli eemaldada koheselt lapi või poleermasinaga beeži vildiga poleerides. 
3. Kuivamisaeg ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi. 
4. Teine (õhuke)kiht Markant värvitut õlivaha kanda põrandale Microfaser 60/80 rulliga. 

Markant transparent/värvitu kasutamine õliharjaga: 
1. Kanda Markant värvitu õlivaha LOBA õliharjaga ühtlaselt õhukese kihina 
2. Kuivamisaeg ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi. 
3. Vajadusel puhasta pind liigsest õlist ja lihvimistolmust. 
4. Kanda peale teine (õhuke) kiht Markant värvitut õlivaha LOBA õliharjaga. 

Kasutamine Markant Color teraslabida või rulliga: 
1. Kanda Markant Color põrandale, töötamiseks jagage põrand osadeks. Vanade põrandate puhul, millel võib esineda 

vahesid ja pragusid või faasiga laudade korral, kasutada nendest kohtadest liigse õli eemaldamiseks  
Microfaser 60/80 rulli (Color õli mitte rulliga peale kanda!) 

2. Üleliigne õli eemaldada koheselt lapi või poleermasinaga beeži vildiga poleerides. 
3. Kuivamisaeg kuni ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi. 
4. Kanda Microfaser 60/80 rulliga peale teine kiht Markant värvitut õli. 

 
Märkus! 
Puidu loomulikul toonil, struktuuril, poorsusel ning samuti lihvimisel on väga oluline mõju saadud tooni tulemusele. 
Soovitame kindlasti enne tööga alustamist värvitooni toonitaval põrandal testida. Testimisel kasutada sama puitu, mida 
on plaanis kasutama hakata ning mis on samal viisil lihvitud. Teraslabida kasutamine on võimalik vaid siis, kui põrandal puuduvad 
praod, sest õli valgub nendesse vahedesse ning see ei kuiva täielikult pikka aega. Kui kuivamise aeg enne teise kihi panekut 
ületab 24 tundi, tuleb teha vahepealne lihvimine enne teise kihi pealekandmist. Markant Colori puhul ärge mingil juhul tehke 
lihvimist enne teise kihi panekut, vastasel juhul võivad tekkida haardumisel häireid. 
Kasutamine korkpõranda puhul: 
Liim peab olema täielikult kuivanud (vastavalt tootja tehnilisele infole). Pind peab olema kuiv ning puhastatud mustusest ja liimi  
ülejääkidest.  
Pressitud korgist korkpõranda puhul: 

1. Kanda Markant õlivaha õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukese kihina (ca 90 g/m²)  
2. Lasta kuivada üleöö, mitte kauem kui 24 tundi 
3. Kanda Markant õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukesekihina (ca 60 g/m²)  
4. Lõplik kõvenemine kuni korkpõrand muutub nakkevabaks võib võtta aega kuni 3 päeva, olenevalt ruumi 

kliima tingimustest. 
Korgist laudparketi puhul: 

1. Kanda Markant õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukese kihina (ca 100 g/m²)  
2. Peale vähemalt 48 tunnist seismist tehakse esimene hooldusõlitus LOBA PolishWax´iga, mis ühtlasi on ka 

õlitamisprotsessi teine etapp. 
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Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta. 
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