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Mørke 
træsorter

Eg mørk Eg lys Lyse træsorter Rødlige 
træsorter

Hvid

Ingen farvegaranti

DIVERSE FARVER

Henvisninger til brug

• Vedhæftningsfladerne (fugeflanker) skal være tørre, faste fedt- og støvfri.
• Ikke hærdet ElastoParket tætningsmiddel kan vaskes af med vand.
• Må ikke anvendes til murværks-ekspansionsfuger, mekanisk belastede fuger og i områder med vedvarende 

fugtpåvirkning.

Tekniske data

Varenr.
16226 310 ml 12

Opbevaring og transport Lagerstabil i 24 måneder, bemærk påtrykket på kartonen. Opbevaring og transport ved +5 
til +25 °C. Beskyttes mod frost. Ikke farligt gods iht. ADR.

Silikonefri fugetætnings-/reparationsmasse på akrylbasis.

• Høj fyldeevne
• Hurtig gennemtørring
• Stor elasticitet
• Kan slibes, farves og efterbehandles med lakker, olier og 

plejemidler
• Opløsningsmiddel- og lugtfri

Anvendelsesområde:
Kan anvendes til lakerede og oliebehandlede overflader som 
træ, parket, kork samt homogene belægninger som f.eks. PVC, 
CV, linoleum. Til lukning af fuger langs sokkellister, dørkarme og 
belægningsovergange. Til fyldning af skader, knasthuller, enkelte 
parketfuger og tilslutninger af radiatorrør. Til efterklæbning af løse 
parketstave.

ElastoParkett
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DIVERSE FARVER

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20°C og en relativ luftfugtighed på 50% samt omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden.

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.

Henvisninger til brug

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
Patronpistoler, applikationspistoler / Forbruget beregnes på flg. måde: Fugebredde (cm) x fugedybde (cm) x fugelængde 
(cm) = Forbrug (cm³, eller ml).

Tørringstid
• Skinddannelse efter 30 minutter.
• Kan bearbejdes efter 4 - 6 timer.
• Kan slibes, når det har tørret natten over.

Anvendelse:
• Skær spidsen af patronen og sprøjt ElastoParkett ind i fugen vha. en fugepistol.
• Overfladen kan efterglattes med våde fingre eller en spartel.
• I bredere fuger kan der ske en synkning, gentag eventuelt efter 4-6 timer.
• Under forarbejdningen og tørringen må luftens, underlagets og ElastoParkets temperatur ikke komme ned under +5 °C.

Produkter egnet til efterbehandling:

Kan efter tørring behandles med alle LOBA-overfladebehandlinger og LOBA-plejemidler.

ElastoParkett


