
Tehniline informatsioon 

 

 

LOBASOL® HS Select 100 Õli/Vaha 

 

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ 
Pärnu mnt 142 
11317 Tallinn 
E – R 9-18  

Tel 6 115 621 
        Mob 50 50 530 
 

e-mail: linnusilm@parkett.ee 
           kodulehekülg:     www.parkett.ee 

 
 

 

Toote kirjeldus 
Lahustivaba taimsetel õlidel ja vahadel baseeruv põrandaõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu. 
 
Kasutusala 
Sobib parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks   
Olulised omadused 

 100% kuivainesisaldus 

 Madal kulu 

 Toob nähtavale puidu loomuliku ilu 

 Keskkonnasõbralik põrandaõli 

 

Tehniline info 
 
 
Artikkel nr 
 
 

 
 
10621 
 
 

Kulu 30-60 g/m² olenevalt puidu 
absorbeerimisvõimest 

Tööriistad 
 
Ühtlustamiseks 

Lobatool teraslabidas, Lobatool rull 
Microfraser 60-80 
Loba poleervilt (beež/punane) 

Pakendi suurus 2,5l 
 

Kuivamisaeg 
Kõndimine 
Kerge koormus 
Lõplikult valmis 

 
12 tunni pärast 
24 tunni pärast 
10 päeva pärast 

Pakkimine Alus: 120x2,5l 
Kast: 4x2,5l 
 Ladustamine ja 

transport 
+5Cºkuni +25Cº juures 36 kuud, ei 
ole ohtlik materjal ADR määratluse 
järgi. 

 
 

Giscode Ö 10 Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis  
 

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! 
 

Toote üksikasjalik kirjeldus: 
rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, linaõli), kuivamisained 
(pliivabad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiimi vabad). 

 

Kasutusjuhend  

1)Tavalise koormusega põrandale –  
Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust. 
LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. 
Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga.  
2)Suure koormusega põrandale – 
Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust. 
LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. 
Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga. Peale üleöö kuivamist 
kandke roostevabast terasest pahtlilabidaga teine kiht LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha.  Põrandapinna 
ühtlustamiseks poleerida põrandat beeži/punase vildiga. 
Ettevaatust! Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib 
kuivamisaeg olla pikem. 
 

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

mailto:linnusilm@parlett.ee
http://www.parkett.ee/

