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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Mål og vægt:
• Masse pr. arealenhed: 400 g/m²
• Materialetykkelse: 0,8 til 0,9 mm
• Bredde: Ca. 100 cm
• Rulle: Ca. 50 m
• Vægt pr. rulle: 20 til 22 kg

Ventetid fra påføring til afdækning:
Tiderne gælder ved rumtemperaturer fra mindst 20 °C, maks. 65 % relativ luftfugtighed og tilstrækkelig ventilation.
• LOBA 2K laksystemer: 24 timer
• LOBA 1K laksystemer: 48 timer
• LOBA 2K ImpactOil transparent: 24 timer
• LOBA 2K ImpactOil Color: 48 timer
• LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 timer
• LOBA Markant: 5 dage

• Filtpappet lægges på med en overlapning på ca. 10 cm. Det er nødvendigt at tape stødsamlingerne sammen på 
oversiden.

Tekniske data

Dampdiffusionsåben beskyttelsesafdækning af genbrugstekstil (50 
%) og genbrugspapir (50 %). Til afdækning af nylakerede parket- og 
trægulve.

• Åndbar
• Lak og olie kan hærde næsten uhindret

Anvendelsesområde:
Til afdækning af nylakerede parket- og trægulve.

Cover 400 g
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

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.

Henvisninger til brug

Sæt ikke tape på lak- eller olieoverfladen.
Filtpappet yder ingen beskyttelse mod fugtpåvirkninger. Hvis der kommer fugt på eller under afdækningen, må der 
forventes skader som f.eks. misfarvning af træet, kvældninger og deformeringer af parketelementerne.
Store mekaniske belastninger som f.eks. stærke tilsmudsninger af overfladen som følge af efterfølgende arbejdsindsatser 
kan kræve andre eller yderligere beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. at der lægges træfiberplader på.

Vigtige anvisninger

Cover 400 g


