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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Branco Preto Castanho Mocha Aço

Sem garantia da cor

VÁRIAS CORES

Dados do produto

Código do produto
10612 2,5 l 6 144

Todas as cores estão disponíveis em latas de teste de 100ml.

Teor de sólidos 4,5 ±2%

GISCODE W1

Ingredientes Água, pigmentos, tensioactivos não iónicos, conservantes

Armazenamento e transporte Estabilidade de estocagem 24 meses,  atenção para a etiqueta das embalagens. 
Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso. Nenhum 
material perigoso conforme ADR.

Produto base água para manutenção de pisos. Intensificação da cor 
com óleos coloridos Ao acentuar a estrutura e os veios da madeira, é 
possível obter efeitos de cores vivas.

• Para cores consideravelmente mais fortes
• Redução de amarelamento específico de óleo
• Aplicação simples e segura
• Livre de solventes
• Possibilidade de combinações, praticamente ilimitadas, de cores
• Odor neutro

Área de aplicação:
Para madeiras em estado bruto, bem lixadas. Através da 
combinação do umedecimento e da pigmentação obtém-se efeitos 
de cor mais intensos, especialmente em tonalidades claras. A 
combinação com o LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor e o LOBADUR® 
HS 2K IntensiveColor A.T. permite obter inúmeros efeitos de cor. As 
inúmeras possibilidades de configuração permitem criar soluções 
personalizadas.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VÁRIAS CORES

Aplicado / consumo do produto
Bomba pulverizadora LOBATOOL e mop fixo de microfibras LOBATOOL 100-120 como limpador / aprox. 100-120ml/m² 
(8-10m²/l). Quebrar fibras de madeira levantadas durante a noite, após a secagem, com a máquina rotativa monodisco e o 
pad especial LOBATOOL verde.

Tempo de secagem
• Secagem durante a noite. O óleo deve ser aplicado dentro de 24 horas.

Produtos adequados para a impregnação secundária:
• HS 2K IntensiveColor A.T.

• HS 2K ImpactOil Color.

• A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, 
silicone, pó de amoladura e outras impurezas.

• As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura 
do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, 
humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.

• Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da 
temperatura média anual para a utilização.

• Tranferir o material para o balde  LOBATOOL antes de aplicar.
• Agitar bem o material.
• A tonalidade própria da madeira utilizada, a sua estrutura e porosidade, bem como a fineza do  lixamento têm um 

grande  impacto sobre a tonalidade final obtida. A realização de testes prévios à aplicação final é recomendada para 
verificar a tonalidade alcançada. Cheque se o resultado atende às exigências do cliente.

• Por meio da impregnação posterior, as irregularidades do piso/ pisos de parquet e de madeira são, geralmente, 
realçadas. Para um aspeto uniforme, é necessário um pré-tratamento cuidadoso e homogêneo.

• 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.

Indicações de aplicação
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VÁRIAS CORES

Indicações de aplicação

Aplicaçãp com rolo travado
• Despejar o PreTone sobre o piso e espalhar uniformemente com o rolo de microfibras LOBATOOL 100-120.
• Em seguida, nivelar com o rolo de microfibras LOBATOOL 100-120 na direção dos veios, partindo do princípio de que a 

primeira demão já foi completamente absorvida pela madeira. Aplicar mais produto se necessário.
• Trabalhar por seções.
• Secagem durante a noite.
• Alisar a superfície com  um monodisco utilizando o LOBASAND SpecialPad verde (eliminar grãos arrepiados) e em 

seguida remover o pó do lixamento.
• Dentro de 24 horas, impregnar a superfície com a tonalidade pretendida de LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor ou 

LOBADUR® HS 2K IntensiveColor. Aplicação conforme a Informação Técnica do produto.

Utilização de spray pulverizador
Especialmente em superfícies maiores, a utilização do spray pulverizador LOBATOOL proporciona uma economia de tempo 
consiverável, além de ser uma maneira mais ergonômica de trabalho. A utilização do spray pulverizador deve ser efetuada 
por 2 pessoas, pois o material deve ser homogeneizado imediatamente após ser pulverizado. Em áreas contíguas com mais 
de 100m², devem ser usados 2 ou mais aparelhos.
• Antes do início dos trabalhos, as áreas adjacentes, como, p. ex., portas, rodapés, etc., devem ser cobertas com fita de 

pintor adequada.
• Manter o bocal num ângulo e distância constante em relação à superfície e pulverizar o PreTone em faixas uniformes 

e finas de aprox. 100-120ml/m². Depois de aplicar em uma faixa, nivelar imediatamente com a mop fixa de microfibra 
LOBATOOL. 

• Deixar secar durante a noite, min 12h.
• Homogeneizar a superfície com uma máquina rotativa monodisco com o pad especial LOBATOOL verde (para quebrar 

fibras de madeira levantadas) e aspirar em seguida o pó resultante do processo.
• Dentro de 24 horas, aplicar na superfície LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor na tonalidade de cor escolhida ou LOBADUR® HS 

2K IntensiveColor, aplicação conforme a Informação Técnica do produto.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VÁRIAS CORES

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para  20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa 
ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e 
má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura 
de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes.  Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar 
completa, utilizar LOBATOOL Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas 
fichas técnicas.

Colagem de bordas: Tacos que ainda não tenham sido fixados, réguas de assoalho, pisos industriais ou tacos/assoalhos 
para pisos aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de umidade (p. ex. faia), apresentando 
alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente durante a colocação do piso de maderia (umidade do 
ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento rachamento das juntas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do 
piso em madeira, tais como adesivos,  podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas 
juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, 
bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

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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