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Toote kirjeldus 

Vesialusel pigmentpeits puitpõrandate viimistlemiseks. Kasutatakse intensiivsema tooni saavutamiseks toonõlide 
all. Tootega saab rõhutada puidule omast elavat struktuuri ning puidusüüd. 
Kasutusala 
Kasutatakse viimistlemata, hoolikalt lihvitud puidul. Kasutades koos Lobasol HS 2K ImpactOilColor või Lobadur HS 
2K IntensiveColor A.T. toodetega on võimalik saavutada väga palju erinevaid värviefekte.  
 
Olulised omadused 

 Toon on intensiivsem 

 Vähendab õliga töödeldud puidu kolletumist 

 Lihtne ja kiire pealekandmine 

 Lahustivaba 

 Põhimõtteliselt piiramatu värvivalik 

 Neutraalse lõhnaga 
 

  

 

Tehniline info 

Artikkel nr 
 

10612 
 

Kulu 80-100 ml/m² 

Pakend 
 
 
pH 

Kast: 6x 2,5L 
Alus: 144x2,5l 
 
8,4 

Tööriistad 
 
 
 

LOBATOOL rull Microfaser 100-120 
LOBATOOL prits ja Wischwiesel 
mopp 

Värvid 
 

Valge, pruun, must, mocha, teras 
 

Kuivamisaeg 
 

Lasta kuivada üleöö. Järgmise kihi 
õli peab paigaldama 24 tunni sees. 
Ülestõusnud karv poleerida peale 
üleöö kuivamist spetsiaalse 
LOBATOOL rohelise vildiga. 

Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks.  
 

Kuivainete 
sisaldus 

4.5 ±2%   

Järgnevad 
tooted 
edasiseks 
töötlemiseks 

Lobasol HS 2K ImpactOil Color õli 
Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T. 
kruntlakk 

Ladustamine ja 
transport 

Originaalpakendis 12 kuud. 
Ladustamine ja transport +5 kuni 
+25 NB! Kaitsta külma eest!  
ADR määratluse järgi ei ole toode 
ohtlik.   

 
Kasutusjuhend 

 

 

 Kaetav pind peab olema korralikult lihvitud ning kuiv, puidu niiskus maksimum 12%. Puidu pinnal ei tohi olla silikooni, 
õli, vaha, lihvimistolmu vms. jääke. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15 kuni +25 °C ning suhteline 
õhuniiskus vahemikus 40-70%. toote enda temperatuur peab olema vahemikus + 18 kuni +25 °C.  

 Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas 

 Toode valada LOBATOOL ämbrisse ning segada korralikult. 

 Soovitav on teostada tooniproov. Lõplik tulemus sõltub kasutatavast puidust, selle struktuurist, pinna karedusastmest 
jms. teguritest ning võib olla igal põrandal unikaalne.  

 Jälgida üldisi ning tootespetsiifilisi tervise ja ohutustingimusi. 
 

Pealekandmine LOBATOOL Microfaser 100-120 rulliga 
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 PreTone kantakse peale pikki lauda LOBATOOL Microfaser 100-120 rulliga ühtlase kihina 

 Lasta kuivada üleöö 

 Pind ühtlustada LOBATOOL rohelise vildiga 

 Järgmine kiht õli/lakki kanda peale hiljemalt 24 tunni jooksul 
 

Pealekandmine mopiga 

 PreTone kantakse peale LOBATOOL Wichwiesel mopiga soovitavalt puidusüü suunas 

 Lasta kuivada üleöö 

 Pind ühtlustada LOBATOOL rohelise poleerimisvildiga ning puhastada korralikult tolmust 

 Järgmine kiht õli/lakki peale kanda hiljemalt 24 tunni jooksul 
 

Töötlemine Lobasol HS 2K ImpactOil Color õliga 

 
Pinda töödelda HS 2K ImpactOil või HS 2K ImpactOil Color õliga vastavalt toote kasutusjuhendile 
 
Töötlemine Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T. kruntlakiga 

 Peale kanda Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T vastavalt kasutusjuhendile 

 Seejärel kanda peale Lobadur viimistluslakk vastavalt kasutusjuhendile. 
 
Pealekandmine LOBATOOL pritsiga 

Suurematel pindadel on pritsimeetodiga võimalik kokku hoida märgatavalt aega. PreTone pealekandmist peaks sellisel juhul 
teostama vähemalt 2 töömeest, kuna toode on vaja ühtlustada koheselt pärast pealekandmist. Suurematel kui 100m2 pindadel 
on vajalik kasutada vähemalt kahte poleerimismasinat. 
 

 Enne töödega alustamist tuleb kinni katta kõik uksed, uksepakud, liistud jms, et vältida viimistlusvahendi sattumist 
nende pinnale 

 PreTone pihustada pritsiga parketile võimalikult ühtlase reana, hoides seejuures pihustiotsa ühtlase nurga all ning 
ühtlasel kaugusel põrandast. Seejärel koheselt ühtlustada LOBATOOL Wichwiesel mopiga. Pealekandmine toimub 
ridade kaupa 

 Lasta kuivada üleöö 

 Pind ühtlustada LOBATOOL rohelise poleerimisvildiga ning puhastada korralikult tolmust 

 24 tunni jooksul kanda peale Lobasol HS 2K ImpactOilColor vastavalt toote kasutusjuhendile 
Oluline Informatsioon 

Puidutooni intensiivsust on võimalik tõsta kandes peale kaks kihti PreTone peitsi 
 
Puhastusvahendid 

Tööriistad ning abivahendid puhastada koheselt puhta veega 
 
Kuivamisaeg 

Näidatud 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 paigaldada kattematerjale ning teostada märgpuhastust 
 
Parketilippide liimumine 

Ujuva parketi, põrandalaudade, industriaalparketi, suure ioonpaisumisega puitude ning põrandakütte korral soovitame kasutada 
õlibaasilist viimistlust. Kuna sellisel juhul ei teki lippide omavahelist liimumist ning pragusid viimistluskihti 
 
Viimistluskohti mõjutavad tegurid 

Parketi alusvaibad, 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 informatsioonist, mida on hea arvesse võtta. 
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