
 

 

Tehniline informatsioon 

 

 

LOBADUR®  ProColor 

 

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ 
Pärnu mnt 142 
11317 Tallinn 
E – R 9-18  

Tel 6 115 621 
        Mob 50 50 530 
 

e-mail: linnusilm@parkett.ee 
           kodulehekülg:     www.parkett.ee 

 
 

  

Toote kirjeldus 

Lahustibaasiline toonlakk parkett- ja puitpõrandatele. 
Kasutusala 
Parkett- ja laudpõranda toonimiseks / peitsimiseks, mis kaetakse veebaasilise lakiga. Eelistatavalt toonida 
suurepoorilist puitu (tamm, saar). Väiksepoorilise puidu lihvimisel jäävad lihvimisjäljed rohkem nähtavaks. 
Värvained baseeruvad peamiselt troopiliste puitude looduslikul värvil. Soovitame toonnäidised teha toonitavale 
puidule ja hinnata tulemust peale lakkimist. Saadaolevad toonid on järgmised: bilinga, kambala, jatoba, papüürus, 
sucupira, suitsutamm, wenge, valge, must, mahagon, läbipaistev (kasutatakse toonide segamisel). Värvid on 
omavahel segatavad.  

 

Tehniline info 

Artikkel nr 
 
 
Kuivaine 
sisaldus 
 
 

11012 
 
 
5 +/- 2 %  

Kulu Pahtlilabidaga:  
30-50 ml/m2 (20-33m2/l) 
Microfaser rull 60-80:  
30-50 ml/m2 (20-33m2/l)  

Tööriistad 
 
 
 
Pealekandmine 
 
 
Poleerimine 

LOBATOOL roostevabast terasest 
pahtlilabidas 
LOBATOOL õlirull Microfaser 60-80 
 
Beež poleervilt.  

Pakendi suurus 0,75l  Kuivamisaeg 
 
Lõppviimistlus 
 

Vähemalt 12 tundi.  
 
LOBADUR WS lakid 

Pakkimine Kast: 12x0.75l 
 

 Ladustamine ja 
transport 

Kindlalt suletud nõus. Ei ole 
külmatundlik. Säilimisaeg 12 kuud. ADR 
on vajalik valge ja papüürus toonile N- 
keskkonnale ohtlik.    

 
 

Giscode G1 Lahusti Toote on valmist kasutamiseks ega vaja 
lahustamist.   

 

Kasutusjuhend  

Kui vajate rohkem kui ühte nõud põranda toonimiseks, soovitame vajaliku koguse ProColor toonlakki ühte suuremasse nõusse 
kallata, et tervel põrandal oleks ühtlane toon.  
Peale kanda roostevabast terasest pahtlilabidaga.  
Poleerimiseks kasutada ühekettalist lihvmasinat ja beeži vilti ja poleerida, kuni kogu põrand on ühtlane 
Alternatiivina võib pinna ühtlustamiseks kasutada ebemevaba puuvillast lappi 
Võib töötada lõikude kaupa 
ProColor valge toonlaki kasutamisel lasta kuivada 12 tundi ja seejärel kanda rulliga peale kruntlakk Prima Seal 

Teiste toonide puhul ei ole kruntlaki kasutamine vajalik 
Ettevalmistus 

Põrand lihvida, puhastada tolmust ja kanda ProColor osade kaupa peale. NB! Lihvimine peab olema vaetu! 
Põranda ühtlustamiseks kasutage beeži vilti või nühkige ühtlaseks puuvillase lapiga 
Kuivamine 12 tundi 
Ainult ProColor valge toonlaki kasutamisel lasta kuivada 12 tundi ja seejärel kanda rulliga peale kruntlakk PrimaSeal 

LOBADUR vesialuseline lakk- kaks kihti kanda peale rulliga 
Vahelihv ja viimane kiht lakki rulliga peale kanda 
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