Tehniline informatsioon

LOBADUR® 2K InvisibleProtect
Toote kirjeldus
2-komponentne vesialuseine viimistluslakk parketile ja täispuidust põrandatele. Säilitab naturaalsele puidule omase
tonaalsuse ning annab ülisuure kulumiskindluse. Praktiliselt nähtamatu viimistluskiht on kriimustuskindel ning väga
hea keemilise vastupidavusega.
Kasutusala
Sobib kasutamiseks puitparketil, täispuidust põrandalaudadel ning korkpõrandatel. Libisemiskindluse klass R9
(BGR 181 ja DIN 51130)
Olulised omadused
 Nähtamatu viimistluskiht tundub sama naturaalne nagu viimistlemata puit
 Väga kerge peale kanda
 2 kihti kantakse peale ilma kruntlakita
 Kõrgendatud libisemiskindlad omadused
 Suurepärane keemiline vastupidavus
 Kerge ja lihtne hooldada
 Ei muuda puidu tooni. Viimistletud pind jääb puidu loomuliku tooniga

Tehniline info
Artikkel nr

11471

Läikeaste

9

Viskoossus
DIN4

28 +/-2s

Kuivaine
sisaldus
Pakendi
suurus
Pakkimine

32 +/- 2%

Giscode

1kg/5kg- iga pakend sisaldab
tugevdajat (Härter)
Alus: 96x5l
Kast: 2x5l
Alus: 360x1l
Kast: 6x1l

W2/DD+

Kulu
Tööriistad

Rulliga 8-10 m²/l, 100-120 ml/ m²
LOBATOOL rull DeLuxe 120,

Kuivamisaeg

Vähemalt 4-6 tundi, Ettevaatlik
põranda kasutamine on võimalik 4-6
tunni möödudes. Vahelihv on
võimalik 8-10 tunni pärast. Kerge
koormus pärast 24 tundi, lõplik
kuivamine ca 5 päeva.

Ladustamine ja
transport

Kindlalt suletud nõus, +5º C kuni
+25ºC. Säilimisaeg 12 kuud. ADR
määratluse järgi ei ole toode ohtlik.
Kaitsta külma eest!
Mitte lahustada, toode on valmis
kasutamiseks.

Lahusti

2004/42/CE
Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele on 140 g/l (2010). 2K InvisibleProtect sisaldab max 47g/l LOÜ (segatuna
kõvendiga)
Vahelihv – Vahelihv on vajalik 24 tunni möödumisel esimese kihi pealekandmisest. Vahelihv teostada Lobatool
perfovildiga K120, või sama karedusega võrguga. Lihvimistolm tuleb enne uue viimistluskihi pealekandmist
hoolikalt eemaldada. Vahelihv on soovitatav ka juhul kui 24 tundi ei ole möödunud. Sellega tagatakse kvaliteetsem
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lõpptulemus.

Kasutusjuhend









Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades
Osalise koguse puhul kasutada LOBATOOL segunõud
Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit
Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi
Järgida ohutusnõudeid
Jälgida ruumide tingimusi: temperatuur +15 kuni +25C, suhteline õhuniiskus 40-70%, materjali temperatuur +18 kuni
+25C
Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
Vt Üldine info Lobadur vesialuseliste toodete kohta

Kasutamine puitpõrandatel ilma kruntlakita

Põrand lihvida, puhastada tolmust. Puidu niiskus võib olla max 12%

2K IntensiveProtect kanda peale rulliga

Lasta kuivada 8-10 tundi

Vahelihvi teha mitte enne, kui 8 tundi peale lakikihi pealekandmist, ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga
Kuivamine

Teise lakikihi pealekandmine kõige varem 4-6 tunni pärast

Ettevaatlikult põranda kasutamine 4-6 tunni pärast

Vahelihvi tegemine kõige varem 8 tundi peale eelmise lakikihi pealekandmist

Kerge koormus lubatud 24 tunni pärast

Lõplik kuivamine 5 päeva
Kasutamine korkpõrandatel

Korkparketi paigaldamiseks kasutatud liim peab olema täielikult kuivanud.
Viimistlemata kork

Kanda peale rulliga esimene kiht lakki

Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö, et vähendada korgigraanulite paisumise võimalust

Vahelihv mitte enne kui 8 tundi pärast eelmise lakikihi pealekandmist

Kanda peale teine kiht lakki
Eel-lakitud kork

Järgida korgi tootja poolset informatsiooni

Kui lakkimine on lubatud, siis teha vahelihv ja kanda rulliga üks kiht lakki.
Vana lakikihi ülelakkimine

Süvapesu CareRemover’iga. Vajalik ühekettaline poleermasin ja roheline või punane poleervilt. Kõik hooldusvahendite
jäägid tuleb enne lakkimist täielikult eemaldada, et vältida probleeme laki nakkumisega

Pesta üle puhta veega

Peale kuivamist teha põhjalik vahelihv

Kanda rulliga üks kiht lakki
Kasutamine kruntlakiga
Vähendab lippide liimumist ning intensiivistab puidu tooni. Võimaldab kombineerida õlitatud pinna välimust ja laki
kulumiskindluse eeliseid.


Aluspind lihvida ja puhastada korralikult
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Kruntida Lobadur HS 2K Intensive kruntlakiga
Lasta kuivada vastavalt kruntlaki tehnilisele informatsioonile
Rulliga peale kanda üks kiht 2K InvisibleProtect lakki

NB!
Tugeva puidu paisumise korral soovitame teostada vahelihvi ning kanda peale uus kiht 2K InvisibleProtect lakki. Lakipinda
parandavad hooldustooted ei pruugi olla viimistlusele sobivad, kuna nad muudavad toote unikaalse mati pinna läikivamaks.
Puhastusvahendid
Tööriistad ja abivahendid puhastada koheselt puhta veega
Kuivamisaeg
Tehnilises infos ettenähtud kuivamisaeg kehtib järgmistel tingimustel: temperatuur +20C ning suhteline õhuniiskus 55-65%.
Eelduseks on tööruumide hoolikas, kuid tõmbetuule vaba ventileerimine. Liiga kõrge õhuniiskus või vähene ruumide
ventileerimine võib põhjustada kuivamisaja pikenemist. Enne lõpliku kuivamist ei tohi põrandale asetada vaipu jm materjale ning
teostada märgpuhastust.
Vahelihv
Lakikihtide vahel peab teostama vahelihvi juhul kui eelmise kihi paigaldamisest on möödunud 24 tundi. Enne viimast kihti on
soovitav teostada vahelihv igal juhul, et saavutada võimalikult ühtlane lõpptulemus. Peale vahelihvi peab hoolikalt eemaldama
lihvimistolmu.
Lakikihti mõjutavad tegurid
Vaipade alumine pool, mööblijalad, -rattad, parketiliimid jms. materjalid võivad põhjustada viimistluskihi pehmenemist ja
tonaalsuse muutumist. Materjali kogunemine parketilippide vahedesse võib mõjutada pinnaühtlust ning välimust. Viimistluskihi
kokkupuude juuksevärvide ja rehvide pinnaga võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

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