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TEKNISK INFORMATION

Mörka träslag Ek mörk Ek ljus Ljusa träslag Rödaktiga 
träslag

Vit

Ingen kulörgaranti

OLIKA KULÖRER

Användningsanvisningar

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
Patronpistol, tryckpistol / Förbrukningen beräknas enligt följande: Fogbredd (cm) x fogdjup (cm) x foglängd (cm) = 
förbrukning (cm³ resp. ml).

• Vidhäftningsytorna (fogsidorna) måste vara torra, fasta samt fett- och dammfria.
• ElastoParkett-tätning som inte har härdat kan tvättas bort med vatten.
• Inte lämpligt för expansionsfogar, fogar som belastas mekaniskt eller i områden med konstant fuktpåverkan.

Tekniska data

Art.nr
16226 310 ml 12

Förvaring och transport Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen. Förvaring och transport från +5 
till +25 °C. Skyddas mot frost. Inget farligt gods enligt ADR.

Silikonfri fogtätnings-reparationsmassa på akrylatbas.

• Hög fyllningsförmåga
• Snabb genomtorkning
• Hög elasticitet
• Slipbar, går att färga och behandla med lack, oljor och 

underhållsmedel
• Fri från lösningsmedel och lukt

Användningsområde:
Lämplig för lackerade och oljade ytor som trä, parkett, kork och 
homogena beläggningar som t.ex. PVC, CV eller linoleum. För 
förslutning av fogar på sockellister, dörrtrösklar och övergångar 
mellan beläggningar. för att fylla igen skador, knasthål, enskilda 
parkettfogar och anslutningar till elementrör. För efterlimning av lösa 
parkettstavar.

ElastoParkett
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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 väl ventilerade arbetsutrymmen som är 
fria från drag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider.

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

Torktid
• Bildar hinna efter 30 minuter.
• Behandlingsbart efter 4-6 timmar.
• Kan slipas efter torkning över natten.

Användning:
• Skär av spetsen på patronen och spruta in ElastoParkett i fogen med en tryckpistol.
• Ytan kan jämnas till med ett blött finger eller en spackel.
• Hos bredare fogar kan materialet eventuellt sjunka in. Applicera vid behov ytterligare en gång efter 4-6 timmar.
• Under bearbetning och torkning får temperaturen i luften, underlaget och i
• ElastoParkett inte underskrida +5 °C.

Lämpliga produkter för efterbehandling:
Kan behandlas med alla LOBA-ytbeläggningar och LOBACARE®-underhållsmedel efter torkning.

ElastoParkett


