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Tekniska data

Art.nr
11842 5 l 4 128

Viskositet DIN 4 25 ±2s

Torrhalt 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) 
Produkten innehåller max 66 g/l VOC.

Förvaring och transport 12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Vattenbaserad 1K beskiktning för träytor utomhus. Dessa uteproffs 
sätter ditt trädäck i centrum, det är stegsäkert och beständigt mot 
klor. Genom den snabba och enkla bearbetningen erbjuder detta 
hållfasta ytskydd även en kortare arbetstid.

• Betonar träets naturliga lyster
• Beständig mot klor
• Säker och enkel applicering
• Ruggar inte upp träytan
• Torkar snabbt
• Längre livslängd än oljade ytor
• Lämpligt för glatta och räfflade brädor
• Går att blanda och tona med alla färgvarianter

Användningsområde:
Lämplig för träterasser och trädäck utomhus. Halkskydd enligt 
DIN 51097 bedömningsgrupp A och DIN EN 16165:2021-12 
bedömningsgrupp R10.

 
 


NY! Långvarigt skydd för ditt trädäck
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Förtunningsmedel
DeckFinish Color kan blandas med den transparenta varianten för att reducera täckningen.

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA oljeborste, pensel / 100-120ml/m². Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets 
fuktighet och ytans exponeringstillstånd. Räkna med en märkbart högre materialförbrukning på kraftigt exponerade ytor.

Torktid
• Går att efterbehandla efter 2-3 timmar, senast 24 timmar.
• Lätt belastning efter att den torkat över natten.
• Full belastning efter 48 timmar.

Förbehandling
• Vi rekommenderar förbehandling med LOBA DeckPrepare för att optimera vidhäftningsförmågan och motverka grånad 

hos träet.

• Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till 
+25°C.

• Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade 
beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.

• Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan 
variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.

• Visuella färgning av träet genom fuktpåverkan (t.ex. åldringsfläckar, inlopp och svartmögel) täcks bättre genom 
användning av pigmenterade varianter.

• Skaka produkten ordentligt.
• Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
• Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Användningsanvisningar

DeckFinish
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Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ 
luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter 
finns i respektive tekniska information.

Användning av LOBA DeckFinish Color utan grundning: Du kan normalt använda LOBA DeckFinish Color utan LOBA 
DeckPrepare. Användningen av LOBA DeckPrepare förbättrar lackens vidhäftningsförmåga mot underlaget märkbart och 
ökar bearbetningssäkerheten.

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.

Användningsanvisningar

Förberedelse:

Förstabehandling
• Behandla underlaget i enlighet med specifikationerna för ”gamla använda trädäck”, eller ”nymonterade trädäck” i den 

tekniska
• informationen för produkten LOBA DeckDegrayer.
• Applicera LOBA DeckPrepare i enlighet med den tekniska informationen.
• Torkning 1 timme. Vänta tills produkten har torkat fullständigt.
• Applicera LOBA DeckFinish
• Torkning min. 2 timmar
• Applicera ett andra skikt LOBA DeckFinish

Följande behandling
• Grundrengöring med LOBA DeckDegrayer i enlighet med produktens tekniska information
• Applicera LOBA DeckPrepare
• Torkning 1 timmar
• Applicera LOBA DeckFinish
För att bevara trädäckets yta under lång tid rekommenderar vi en årlig grundrengöring och en ny beläggning av trädäcket.
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