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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Powierzchnia musi być poprawnie przeszlifowana, maks. wilgotność drewna 12%.
• Podłoże musi być suche i wolne od ewentualnych starych warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pyłu szlifierskiego i 

innych zanieczyszczeń. Temperatura pomieszczenia od +15°C do +25°C, względna wilgotność powietrza od 40% do 75%, 
temperatura materiału od +18°C do +25°C. Dostatecznie wentylować pomieszczenia robocze.

• Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej LOBATOOL.
• Dobrze wymieszać materiał.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Wałek do lakieru LOBATOOL Universal / 100–120 ml/m² (8–10 m²/l).

Dane produktów

Nr artykułu
11033 5 l 4 128

10 l - 40

GISCODE G1

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 12 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

Grunt do parkietu na bazie alkoholu.

•  Bezpieczna i łatwa obróbka
•  Dobre właściwości blokujące zawartość drewna i stare 

zanieczyszczenia
•  Zwiększa intensywność barwy drewna
•  Dobry stosunek ceny do jakości

Obszar zastosowań:
Nadaje się do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych 
gatunków drewna. Przestrzegać listy gatunków drewna LOBA, którą 
można znaleźć pod adresem www.loba.de. W razie wątpliwości 
wymagany jest kontakt z fabryką. Redukcja sklejania krawędzi przez 
lakiery wodne. W przypadku fachowo ułożonych parkietów i podłóg 
drewnianych, klejonych trwale lub elastycznie nie występuje 
sklejanie się bloków.

 Nowości

PrimaSeal Plus
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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

Szlif pośredni
Nie wykonywać szlifowania pośredniego powłoki gruntującej.

Czas schnięcia
• Możliwość najwcześniejszego pokrycia lakierem przy aplikacji rolką po ok. 60–90 min.
• W przypadku opóźnień w schnięciu odczekać na kompletne wyschnięcie.

Zastosowanie do podłóg parkietowych i drewnianych: 
• Poprawnie przygotować podłoże.
• Gruntowanie przez nałożenie rolką obfitej warstwy.
• Schnięcie.
• Nanoszenie rolką lakieru wodnego LOBADUR®.

Lakiery odpowiednie do lakierowania wierzchniego:

Normalne wymagania:
• WS Life.

Wysokie wymagania:
• WS EasyFinish.
• WS Viva.

Wyjątkowo wysokie wymagania:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.

PrimaSeal Plus
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55% do 65% oraz 
przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność 
powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie 
wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości 
użyć środka LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach 
technicznych.

Zasady bezpieczeństwa: Podczas obróbki i suszenia produktów zawierających znaczne ilości rozpuszczalników powstają 
łatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrożenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego światła, spawanie, palenie 
papierosów itp. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenia robocze i magazynowe. Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach 
roboczych i sąsiadujących należy wyłączać w odpowiednim czasie, umożliwiając im ostygnięcie przed podjęciem prac. 
Unikać iskrzenia, również w instalacjach elektrycznych. Utrzymywać szczelnie zamknięte pojemniki z materiałem. Z obszaru 
oddziaływania oparów rozpuszczalników usunąć wrażliwe podzespoły, rośliny lub zwierzęta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

PrimaSeal Plus


