
Tehniline informatsioon

LOBADUR®  WS Sealer FR

Toote kirjeldus
2-komponentne lakk, muudab pinna tulekindlaks vastavalt EN1350 1-1 klass CFfl-s1
Kasutusala
Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, mille töötlemata puidu tihedus jääb ≥0,47 g/cm³. Soovitatakse ka juhul, kui minimaalne 
puidukiht on õhem kui standardiga EN 14342 ette nähtud (nt renoveerimisel), samuti mittestandartsetele puitpõrandatele.  
Olulised omadused
Vastab tuleohutus klassifikatsioonile EN 13501-1 Cfl-s1
Lisaks tulekaitsele annab põrandale kaunilt viimistletud lõpptulemuse

Tehniline info
Artikkel nr

Läikeaste

Kuivaine 
sisaldus

11833

Pole määratud

28 +/- 1%(valmis segamiseks)

Kulu Rulliga 8-10 m²/l (iga kiht); 100-120 
ml/m²

Tööriistad LOBATOOL rull DeLuxe 120, 
LOBATOOL rull Microfaser 100-120

Pakendi suurus 5kg komponent A ja B Kuivamisaeg Teist kihti on võimalik peale kanda ca 12 
tunni pärast, kuid mitte hiljem kui 24 
tunni möödudes.

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

transport
Kindlalt suletud nõus, +5º C kuni +25ºC. 
Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse 
järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka. 

Giscode W3+ asendatav vastavalt TRGS617 Lahusti Mitte lahustada! Kui koostisained A ja B 
on omavahel segatud, on toode valmis 
kasutamiseks. 

2004/42/CE
Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max 72g/l LOÜ
Viskoossus DIN4 20 sek suureneb 40sek’le (peale kokkusegamist valmis kasutamiseks)

Kasutusjuhend
Koostisaine A valada segamisämbrisse ja loksutada korralikult
Lisada aeglaselt koostisaine B vahekorras 10:1, pidevalt segades
Valmissegu tuleb kasutada kahe tunni jooksul
Soovitatav tööde järjekord parketile ja täispuit põrandale
Pealekandmine puidu loomuliku tooni säilitamiseks
Ettevalmistatud põrandale kanda peale LOBADUR® WS EasyPrime ja lasta kuivada
Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele
Rullida kaks kihti LOBADUR® WS Sealer FR, lastes esimest kihti kuivada ca 12t enne teise kihi pealekandmist
Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv
Kanda pahtlilabidaga peale LOBADUR® TopGel, lasta kuivada vastavalt tehnilisele juhendile
Kanda rulliga LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)
Pealekandmine puidu tooni võimendamiseks 
Ettevalmistatud pinnale kanda LOBADUR® GlobaSeal
Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele
Rullida üks kiht LOBADUR® WS Sealer FR
Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv
Kanda pahtlilabidaga peale WS TopGel, lasta kuivada vastafalt tehnilistele juhenditele
Kanda rulliga peale LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)

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