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Toote kirjeldus 

Vesialuseline, kiirestikuivav lihvimistolmuga segatav akrülaatpahtlipõhi. 
 
Kasutusala 
Pragude ja väiksemate vigastatud kohtade pahteldamiseks parkett- ja puitpõrandatel. Saab kasutada Euroopa 
heledatoonilistel puitudel – tamm, saar, vaher, hele pöök. Sobib töötlemiseks kõigi LOBADUR WS toodetega. 
Segatuna puidutolmuga on väga hea täitevõimega ning suurepäraste nakkeomadustega. Naelte ja kruvidega 
kinnitatud põrandat tavaliselt ei pahteldata, kuna kuivanud pahtel võib pragudest välja pudeneda.  
Omadused 
madal kulu  
kiirestikuivav 
lihtne kasutada 
 
 
 

 

Tehniline info 

 
Artikkel nr 
Kuivaine sisaldus: 

 
11423 
20 +/- 2% 

Kulu Äsja paigaldatud uuele väikeste pragudega 
parketile ca 50ml/m² (20 m²/ l). 
 

Tööriistad 
 
 

LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas.  

Pakendi suurus 5l Kuivamisaeg 
 
Lõppviimistlemine 

Olenevalt pragude suurusest võimalik lihvida 
20-40 min.pärast 
LOBADUR® WS vesialuseliste lakkidega min 1 
tunni pärast. 
Soovitustes on arvestatud õhutemperatuuriga 
alates +18 C ja suhtelise õhuniiskusega mitte 
üle 65%. 

Pakkimine 
 
 
Ladustamine ja 
transport 
 

Alus: 128x5l 
Kast: 4x5l 
 
+5°C kuni +25° 

Giscode W2+ Lahusti Toode on valmis kasutamiseks ega vaja 
lahustamist.  
 

Viskoossus DIN4 : Pole määratud 
 

 
Kasutusjuhend 

Sobivad puiduliigid: 

tamm, saar, vaher, hele pöök 
 
NB! Termotöödeldud puiduliikide – suitsutamm, erksavärvilistel 

puiduliikidel - pirn, kirss, aurutatud pöök ja troopiliste puiduliikide 
puhul kasutada LOBADUR EasyFillPro-d 

Korralikult loksutada 

LOBADUR® OptiFill segada peene lihvimistolmuga ühtlaseks massiks 

Mida peenem on lihvimistolm, seda kergemini on pahtlisegu pragudesse kantav ja paremini liimuv 
Enne viimast lihvimist pahteldada terve põrand, Suuremate pragude juures korrata pahteldamist peale kuivamist vastavalt 
vajadusele. 
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Peale pahteldamist kõik jäägid hoolikalt eemaldada 
Viimasel lihvimisel lihvida põhjalikult kogu pahteldatud pind 
 
Soovitused parkett-ja puitpõranda pahteldamisel 

Põrand lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (paberi jämedus 36, 60) 
Pahteldada põranda pahtlilabidat kasutades 
Lasta kuivada 20-40 min. 
Viimane lihvimine (paberi jämedus 100/120) 
Viimistleda 
Sobivad pinnaviimistlusvahendid 

Kõik vesialuselised  LOBADUR krundid ja lakid. 
 
Õlibaasiliste  toodete LOBADUR  HS GlobaSeal, LOBADUR ProColor, LOBADUR  PrimaSeal ja LOBASOL õlide puhul kasutada 
LOBADUR WS EasyFillPro-d 
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