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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VÁRIAS CORES

Dados do produto

Código do produto
11842 5 l 4 128

Revestimento 1K à base de água para superfícies de madeira no 
exterior. Este especialista do exterior fará o seu terraço sobressair: 
Quer seja em cinzento da moda ou castanho avermelhado elegante 
– extremamente duradouro, o DeckFinish Color é resistente às 
condições climatéricas, é antiderrapante e resistente ao cloro. Graças 
à sua preparação rápida e simples, a proteção de superfície robusta 
reduz também o tempo de trabalho.

• Proteção profunda contra raios UV, geada e humidade
• Resistente ao cloro
• Aplicação segura e simples
• Sem tornar áspera a madeira
• Tempo de secagem curto
• Adequado para todos tipos de madeira
• Adequado para tábuas lisas e estriadas
• Aplicável no sistema com LOBADUR DeckPrepare

Área de aplicação:
Adequado para terraços de madeira e decks no exterior. 
Antiderrapante, conforme DIN 51097, grupo de avaliação A, e DIN 
51130, grupo de avaliação R10.

Atinge o próximo nível: Chegou a proteção duradoura contra a 
luz UV e contra as condições climatéricas para o seu terraço!
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800145
Castanho 

claro

800150
Castanho 

escuro

800099
Castanho 

avermelhado

900148
Cinzento

Sem garantia da cor

VÁRIAS CORES

Indicações de aplicação

Aplicado / consumo do produto
Escova para óleo LOBATOOL, pincel / 100-120 ml/m². O consumo de material real pode variar com base no tipo de madeira, 
humidade da madeira e das condições da superfície. Em superfícies muito envelhecidas, deve contar-se com um consumo 
consideravelmente superior de material.

• Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre 
+15 °C e +25 °C.

• Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada 
seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.

• Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os 
resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores 
intensas e resinosa.

• Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die 
transparente Variante zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu 
achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.

• Agitar bem o material.
• Tranferir o material para o balde  LOBATOOL antes de aplicar.
• Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
• Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE 

nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e  www.wingis-online.de.

Dados do produto

Viscosidade DIN 4 37 ±2s

Teor de sólidos 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE Valor limite UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2010). 
Este produto contém, no máximo, 74g/l VOC.

Armazenamento e transporte Estabilidade de estocagem 12 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. 
Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
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VÁRIAS CORES

Indicações de aplicação

Tempo de secagem
• Tratamento adicional após 2-3 horas, dentro de 24 horas.
• Carga ligeira após a secagem durante a noite.
• Carga total após 48 horas.

Preparação:

Primeiro tratamento
• Preparar a base conforme as indicações para "Decks antigos gastos" ou "Decks novos" nas informações técnicas sobre o 

produto LOBACARE DeckDegrayer.
• Aplicar o LOBADUR DeckPrepare, conforme informações técnicas.
• Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco.
• Aplicar LOBADUR DeckFinish Color
• Secagem de, no mín., 2 horas
• Aplicar a segunda demão de LOBADUR DeckFinish Color

Tratamento posterior
• Limpeza profunda com LOBACARE DeckDegrayer, conforme informações técnicas do produto
• Aplicar o LOBACARE DeckPrepare
• Secagem de 1 horas
• Aplicar LOBADUR DeckFinish Color
Para a conservação duradoura do aspeto, aconselhamos uma limpeza profunda e aplicação anuais de uma nova camada no 
deck de terraço.

Pré-tratamento
• É aconselhado o pré-tratamento com o LOBADUR DeckPrepare para a otimização das propriedades de aderência e para 

prevenir o envelhecimento da madeira.
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VÁRIAS CORES

Orientações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 
50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais 
longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de 
produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Aplicação do LOBADUR DeckFinish Color sem primário: Em princípio, o LOBADUR DeckFinish Color pode ser utilizado sem 
LOBADUR DeckPrepare. A utilização do LOBADUR DeckPrepare melhora consideravelmente as propriedades de aderência do 
verniz à base e aumenta a segurança de processamento.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado 
de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de 
aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território 
Alemão.
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