
 
Τεχνικές Πληροφορίες  
 
 

LOBASOL® Markant 
 
Διαποτιστικός παράγων με βάση έλαια και κεριά. Το πάτωμα θα γίνει ανθεκτικό στις 
γρατζουνιές, στο νερό και θα απωθεί την βρωμιά. Θα τονιστεί το φυσικό χρώμα και δομή 
των ξύλων.  Το καθορισμένο καθάρισμα και οι θεραπείες του πατώματος θα απλοποιηθούν. 
 
No. Είδους: 10508  
Κωδικός Gis:  Ö 60  
Μέγεθος  
συσκευασίας: 0,75 λίτρα, 2,5 λίτρα, 10 λίτρα  

Γκάμα χρήσεων: Κατάλληλο για την διαπότιση ξύλινων πατωμάτων, παρκέ και φελλού.  

Εφαρμογή: Διαπότιση παρκέ και ξύλινων δαπέδων  

 

Εφαρμόστε το LOBASOL® Markant κατά προτίμηση με την ειδική σπάτουλα από την σειρά 
LOBATOOL.  Διαφορετικά την βούρτσα λαδιού ή το ρολό "Microfaser 60/80"  από την ίδια σειρά. 
Εφαρμόστε το LOBASOL® Markant μια φορά σε λεπτό στρώμα και αφαιρέστε το περίσσο υλικό 
με ένα πανί ή μια στιλβωτική μηχανή (μία ελαφριά καφέ τσόχα). Δουλέψτε το τμηματικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε εξωτικά ξύλα το πρώτο στρώμα πρέπει να περαστεί με βούρτσα  ή ρολό. 
Αντισταθμίστε αμέσως μετά από την εφαρμογή. 
Εφαρμόστε LOBASOL® Markant άλλη μια φορά μετά το στέγνωμα μιας νύχτας κατά προτίμηση 
χρησιμοποιώντας το ρολό"Microfaser 60/80". Εάν το στέγνωμα ξεπερνάει 24 ώρες ένα ενδιάμεσο 
γυαλοχαρτάρισμα είναι απαραίτητο πριν περαστεί το δεύτερο χέρι. \ 
Χρωματισμένα παρκέ και ξύλινα δάπεδα  
Εφαρμόστε το LOBASOL® Markant Color σε λεπτό στρώμα κατά προτίμηση με την ειδική σπάτουλα, 
διαφορετικά χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο της σειράς LOBATOOL βούρτσα λαδιού ή μια απλή βούρτσα 
σε μια στρώση. Αφαιρέστε το περιττό υλικό με μία στιλβωτική μηχανή με μία ελαφριά καφέ τσόχα και 
ευθυγραμμίστε την επιφάνεια.  Συνιστάται να εφαρμόσετε ένα δεύτερο χέρι πάνω σε χρωματισμένες 
επιφάνειες χρησιμοποιώντας το LOBASOL Markant (άχρωμο). Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε το 
ρολό "LOBATOOL Microfaser 60/80". Το δεύτερο χέρι πρέπει να περαστεί μέσα σε 24 ώρες μετά από το 
πρώτο έχει στεγνώσει χωρίς καρφιά.   
Για θεραπεία συμπαγούς φελλού  
Εφαρμόστε το LOBASOL Markant μια φορά χρησιμοποιώντας ένα ρολό (περίπου 90g/m²). Περάστε 
το δεύτερο χέρι χρησιμοποιώντας ρολό (περίπου 60g/m²) μετά από το στέγνωμα μίας νύχτας. 
Εξαρτώμενο από περιβάλλον κλιματικές συνθήκες, χρόνος στεγνώματος μέχρι να επιτευχτεί η τελική 
σκληρότητα μπορεί να είναι μέχρι και 3 ημέρες.  
Για θεραπεία   φελλού από καπλαμά Ρ 
Εφαρμόστε το LOBASOL Markant μια φορά χρησιμοποιώντας ένα ρολό (περίπου 100g/m²). Μετά από 
το στέγνωμα το λιγότερο 24 ωρών, μια αρχική διαδικασία θεραπείας με κεριά είναι απαραίτητη. 
 

Συστατικά: Φυσικά κεριά, βελτιωμένα έλαια, αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, ξηραντικές ουσίες χωρίς μόλυβδο. 
 
Ποσοστό  
επικάλυψης: Εξαρτώμενο από την απορροφητικότητα των υποστρωμάτων:  

- περίπου 20 g/m² με μία σπάτουλα 
- περίπου 80 g/m² με μια βούρτσα ή ρολό 

Χρόνος  
στεγνώματος: Περπατήστε πάνω μετά από 12 ώρες.  

Ελαφριά χρήση μετά από 24 ώρες. 
Κανονική χρήση μετά από 10 ημέρες. 

 
Αραίωση: Δεν χρειάζεται αραίωση. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. 
 
Αποθήκευση  
και Μεταφορά: Από +5°C μέχρι + 25°C, υποθηκεύσιμο για 36 μήνες, δεν είναι επικίνδυνο υλικό σύμφωνα με το  ADR. 
 

Οι Γενικές Πληροφορίες για την Χρήση των LOBΑSOL®  προϊόντων είναι 
μέρος αυτών των πληροφοριών και πρέπει γνωστοποιούνται. 

 
LOBA GmbH   Co.  KG  
Tel: +49 (0)7156 357 220  
Fax: +49 (0)7156 357 211  
Mail: service@loba.de 
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