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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Tekniske data

Varenr.
11841 5 l 4 128

Viskositet DIN 4 11 ±2s

Fast element 16,4 ±2%

GIS-KODE W2+

2004/42/EF EU grænseværdi for produktet kat. A/i: 140 g/l (2010) 
Produkt indeholder maks. 2 g/l VOC.

Opbevaring og transport Lagerstabil i 12 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Opbevaring og transport ved +5 til +25 
°C. Beskyttes mod frost.

Specialrengøringsmiddel til trædæk udendørs. Nem påføring, 
dobbelt virkning: DeckPrepare øger effektivt beskyttelsen og 
vedhæftningsevnen for den efterfølgende overfladebehandling 
med LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color. Ved hjælp 
af effektiv stabilisering af træets egne indholdsstoffer forsinker 
DeckPrepare den naturlige gråfarvning af træet.

• Forsinker vejrbetinget gråfarvning af træ
• Øger den beskyttende virkning fra den efterfølgende 

overfladebehandling
• Forbedrer den efterfølgende behandlings vedhæftningsevne på 

underlaget
• Sikker og enkel forarbejdning
• Hurtigtørrende
• Farve- og lugtneutral
• Miljøvenlig
• Kan anvendes i system sammen med LOBA DeckFinish Color. Kan 

også anvendes før imprægnering med LOBA DeckOil / Color

Anvendelsesområde:
Egnet til træterrasser, dæk, havemøbler og andre genstande af træ 
udendørs.

”Anti-Aging” til dit soldæk: effektiv understøtning af den 
beskyttende slutbehandling
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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA oliebørste, pensel/100-120 ml/m². Det faktiske materialeforbrug kan variere afhængigt af træsorten, træets fugtighed 
og overfladens vejrpåvirkningstilstand. Ved stærkt vejrpåvirkede overflader skal man regne med et væsentligt højere 
materialeforbrug.

Tørringstid
• Tørring 1 time. Vent, indtil det er helt tørt

Forberedelse:
Den optimale forbehandling af overfladen findes i den tekniske information til LOBA DeckDegrayer.

Behandling:
• Overfladen skal være tør lige før påføring. 
• Påfør et lag LOBA DeckPrepare. 
• Tørring 1 time. Vent, indtil det er helt tørt.
• Påfør derefter LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color iht. den tekniske information. 
• For at bevare den optiske værdi permanent anbefales at udføre grundrengøring og fornyet behandling af terrassedækket 

én gang årligt.

Anbefalede systemer til efterbehandling
• LOBA DeckOil og DeckOil Color
• LOBA DeckFinish Color

Ved farveintensive træsorter kombineret med LOBA DeckOil (især transparent) skal man sørge for en ensartet påføring af 
materialet. Påfør materialet i fibrenes retning bræt for bræt, og undgå overlappende områder, da disse kan aftegne sig.

Vigtige anvisninger

• Optimale behandlingsforhold ved +15°C til +25°C, relativ luftfugtighed på 40% til 75%, materialetemperatur +15°C til 
+25°C.

• Må ikke påføres på overflader, der er udsat for varmt eller kraftigt sollys, da det påførte lag så kan tørre for hurtigt. Må 
ikke påføres, hvis der inden for 3 timer efter påføring er udsigt til regn.

• Er du i tvivl, kan du lave en prøve for at bestemme foreneligheden, hæfteevnen og udseendet. Resultaterne kan variere 
alt efter træsorten, især på olieholdige, farveintensive og harpiksholdige træsorter.

• Ryst materialet godt.
• Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
• Undgå dråbedannelse på overfladen/stryg straks glat med en pensel eller børste.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Tørretid: De oplyste tørretider gælder ved +20°C og 50% relativ luftfugtighed. Lavere temperaturer og højere relativ 
luftfugtighed medfører forlængelse af tørretiden. Må ikke rengøres fugtigt før den endelige hærdning er opnået. Du finder 
produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Anvendelse af LOBA DeckFinish Color i fuld opbygning: Som udgangspunkt kan LOBA DeckFinish Color anvendes uden 
LOBA DeckPrepare. Anvendelsen af LOBA DeckPrepare forbedrer lakkens vedhæftningsevne på underlaget væsentligt og 
øger forarbejdningssikkerheden.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.
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