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TEKNISK INFORMATION

Vit Svart Brun Mocha Steel

Ingen kulörgaranti

OLIKA KULÖRER

Användningsanvisningar

Tekniska data

Art.nr
10612 2,5 l 6 144

Alla kulörer kan erhållas i provburkar på 100 ml.

Torrhalt 4,5 ±2%

GISCODE W1

Innehållsdeklaration Vatten, pigment, nonjoniska tensider, Konserveringsmedel

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost. 
Inget farligt gods enligt ADR.

Vattenbaserad pigmentbets för parkett och golv. Intensivare 
färgtoner under färgoljor. Genom intensifiering av trästrukturen och 
ådringen uppnås levande färgeffekter

• För tydligt kraftigare färger
• Minskar oljespecifik gulning
• Säker och enkel applicering
• Innehåller inte lösningsmedel
• Praktiskt taget alla färgkombinationer möjliga
• Luktfri

Användningsområde:
På obehandlade, noga slipade träslag. Genom kombinationen av 
vatten och pigment uppnås intensivare färgeffekter. I kombination 
med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive Color går det 
att uppnå en mängd färgeffekter. De praktiskt taget obegränsade 
möjligheterna i utformning möjliggör individuellt utarbetade 
lösningar.
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TEKNISK INFORMATION

OLIKA KULÖRER

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA sprutpump och Wischwiesel eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 som mopp / ca 100-120ml/m² (8-10m²/l). 
Avlägsna uppresta träfibrer efter torkning över natt med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad grön.

Torktid
• Låt torka över natten. Oljan måste appliceras inom 24 timmar.

Lämpliga produkter för efterimpregnering:
• 2K Intensive Color
• 2K ImpactOil Color.

• Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, 
silikon, slipdamm och andra föroreningar.

• Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, 
rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet 
tillräckligt ventilerat.

• För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
• Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
• Skaka produkten ordentligt.
• Träets egen färgton, dess struktur och porighet samt även slipningen finhet har mycket stor effekt på den infärgningen 

färgtonen. Vi rekommenderar att man gör ett kulörprov på det befintliga golvet med rätt slipteknik, dels för egen kontroll 
men även för byggherrens godkännande.

• Genom den efterföljande impregneringen intensifieras normalt ojämnheter i underlag/parkett- och trägolv. För att uppnå 
ett jämnt utseende krävs en noggrann och homogen förbehandling.

• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 
som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Användningsanvisningar

PreTone
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TEKNISK INFORMATION

OLIKA KULÖRER

Allmänna anvisningar

Användningsanvisningar

Applicering
• Applicera PreTone jämnt med en LOBA lackroller mikrofiber 100-120.
• Utjämna sedan med en LOBA lackroller 100-120 i fiberriktningen, och applicera ytterligare material om den första 

strykningen redan har sugits in i träet.
• Arbeta sektionsvis
• Låt torka över natten.
• Polera ytan med en singelskurmaskin med underlagd LOBASAND SpecialPad grön (bryter av träfibrer som har rest sig) 

och avlägsna därefter slipdammet.
• Impregnera ytan inom 24 timmar med önskad färgton av LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor, 

bearbetning enligt den tekniska informationen till produkten.

Sprutapplicering
Särskilt på större ytor sparar man mycket tid genom att sprutapplicera med LOBA sprutkanna vilket dessutom är ett 
ergonomiskt arbetssätt. Applicering med sprutenheten bör utföras av 2 personer eftersom utjämning måste ske omedelbart 
efter sprutning. På sammanhängande ytor större än 100 m² måste man använda 2 eller fler enheter.
• Innan arbetet påbörjas ska omedelbart angränsande områden som exempelvis dörrar och socklar skyddas med lämplig 

målartejp.
• Håll sprutmunstycket med samma vinkel och avstånd till ytan och spruta PreTone tunt och jämnt sektion för sektion med 

ca 100-120 ml/m². När en sektion är klar utjämnas den omedelbart med LOBA Wischwiesel. 
• Låt torka över natten.
• Polera ytan med en singelskurmaskin med underlagd LOBASAND SpecialPad grön (bryter av träfibrer som har rest sig) 

och avlägsna därefter slipdammet.
• Impregnera ytan inom 24 timmar med önskad färgton av LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor, 

bearbetning enligt den tekniska informationen till produkten.
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TEKNISK INFORMATION

OLIKA KULÖRER

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen 
som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör 
inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka 
ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt 
träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet 
(luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska 
parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella 
försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till 
varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.
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