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LOBA Fugenkittlösung 
oldószeres hézagkitöltő 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBA Fugenkittlösung – oldószeres hézagkitöltő csiszolatporral keverve 

Felhasználási terület: hézagok és a fapadlók kisebb hibáinak feltöltésére. Erősen használt, 

öregebb padlózatok, piszokkal és porral szennyezett széles hézagoknál; szegezett, vagy 

csavarozott padlók, melyeket már nem tömítenek ki; csakúgy, mint összeszáradt hézagkitöltő 

kitörésének javítására.  Megszáradásakor a fugatömítő kiválóan feltölti a hézagot és nagyon 

jó tapadással rendelkezik.  

Jellemzők: 

- gyors száradás

- nagyon jól csiszolható

- régóta bizonyított rendszer

TECHNIKAI ADATOK 

Kiszerelés: 

- 12 l, 5 l, 1 l (1 x 12 l; 4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)

Szárazanyag tartalom: 

- 11 ± 1%

Felhasználási idő: Eredeti, zárt csomagolásban legalább 24 hónapig tárolható. Nem 

fagyérzékeny 

GISCODE: G2  
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Veszélyességre való figyelmeztetés:  

R11: erősen gyúlékony 

R36: irritálja a szemet 

R67: kipárolgása álmosságot és szédülést okozhat 

Xi: irritáló 

F:  erősen gyúlékony 

 

Anyagigény:  

- újonnan fektetett, kis hézagú padlónál kb. 100ml/m² (10m²/l) 

Alkalmazási eszköz:  

- LOBATOOL rozsdamentes kenőlemez 

 

Száradási idő:     

- Csiszolhatóság:   30-60 perc elteltével, a hézag szélességétől függően 

- Legkorábbi felületkezelés  

LOBA vízbázisú lakk,  

vagy LOBA olajjal  2 óra elteltével 

 

Az ajánlott száradási időtartamok legalább 18ºC és kevesebb, mint 65% páratartalom mellett 

érvényesek. 

 

Hígítás: a hézagkitöltőt nem kell hígítani, késztermék 

  

 

Előkészítés:  

 A dobozt alaposan rázza 

 Keverje össze a LOBA Fugenkittlösung hézagkitöltőt nagyon finom faporral 

 A finomabb csiszolatport kenőlemezzel könnyebben tudja bedolgozni és ugyancsak 

jobban tapad a hézagokban 

 Befejezés előtt a padlónak simának kell lennie, s a nagyobb hézagoknál, vagy 

sérüléseknél a folyamatot, száradás után meg kell ismételni 

 Kaparja le a felesleges mennyiséget a felületről 

 Teljesen csiszolja le a fugatömítőt, ami a felületen maradt 

 Ügyeljen a biztonsági előírásokra 

 Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre* 

 Szellőztesse át a munkaterületet* 

 *Ügyeljen a vízbázisú LOBA termékek általános információira 

 

 

Kivitelezési javaslat faparketta és tömör fapadlókhoz: 

1. Csiszolja meg durva és közepes finomságú csiszoló papírral (36-os és 60-as 

szemcseméret) 

2. Kenőlemezzel töltse fel hézagot 

3. Száradás 

4. Végső csiszolás 100/120 finomságú csiszolóval 

5. Felületkezelés 

 

Ajánlott felületkezelő anyagok: 

Megkötés nélkül bármelyik LOBA vízbázisú lakk, vagy LOBA olajjal. 

 

Tartsa be a LOBA termékek általános feldolgozási utasításait! 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 
 

                                           

 


