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LOBA HS Akzent 100 Oil 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBASOL HS Akzent 100 – oldószermentes, növényi alapú parketta olaj, mely 

kiemeli a fa erezetét 

Felhasználási terület: Alkalmazásával a faparketta vízhatlanná válik. A HS Akzent 100 Oil-lal 

elérhető az R10-es csúszásmentességi osztály, a BGR 181 és a DIN 51130 szabványoknak 

megfelelően. Gyermekjátékok kezelésére is alkalmazható, a DIN EN 71-3 szabvány szerint.  

Jellemzők:  

- 100% szárazanyag tartalom – oldószermentes

- kiemeli a fa természetes színét és szépségét

- kitűnő vízállóság

- megnövelt csúszásmentességi osztály

- normál igénybevételű helyiségek esetén az 1 napos kivitelezés is lehetséges (1 napos

rendszer)

TECHNIKAI ADATOK 

Kiszerelés edzővel: 

- 0,75 l és 3 l – színtelen (6 x 0,75 l/doboz és 6 x 3 l/doboz)

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban legalább 36 hónapig 

tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek 

GISCODE: Ö10+ 

Anyagigény: rétegenként 30-60 g/m2 (8-10 m²/kg), az aljzat szívóképességétől függően 

Alkalmazási eszközök: 

 LOBATOOL Microfaser 60-80 henger 

 LOBATOOL kenőlemez 

 Áttörlés – LOBA bézs pad 

Száradási idő: 

Ráléphető: 12 óra elteltével 

Óvatosan használható: 24 óra elteltével 

Teljes igénybevétel: 10 nap elteltével 
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Hígítás: az olajat nem kell hígítani, késztermék 

Összetevők: finomított növényi olajak (napraforgó olaj, faolaj, lenolaj), metakovasav, 

szárazanyagok (ólommentes), antioxidáns (fenol és oxim mentes) 

 

Használati útmutató: 

- Felhasználás előtt a terméknek +18ºC és +25ºC között kell lennie 

- Jól fel kell rázni 

- Ügyeljen a biztonsági előírásokra 

- Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre* 

- Szellőztesse át a munkaterületet* 

 *Ügyeljen a LOBASOL termékek általános információira 

 

Előkészítés:  

Alaposan csiszolja át a tömör fapadló felületét. A csiszolatport porszívó segítségével teljes 

mértékben távolítsa el. Az így kapott felületnek nemcsak száraznak, hanem olaj, viasz, szilikon 

és a régebbi felületkezelő anyagoktól mentesnek kell lennie.  

 

Kivitelezési javaslatok  

 

Normál használat esetén – kenőlemezes felhordással 

1. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil 

anyagból 

2. Beívódási idő 20 perc 

3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet  

4. Kenőlemezzel egy újabb vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 

Oil anyagból 

5. Beívódási idő 20 perc 

6. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet 

 

Normál használat esetén – hengeres felhordással 

1. Hengerrel (Microfaser 60-80) egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS 

Akzent 100 Oil anyagból 

2. Beívódási idő 1 óra 

3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet 

 

Nagy igénybevétel esetén – kenőlemezes felhordással  

1. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil 

anyagból 

2. Azonnal távolítsa el az összes maradványt egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del 

3. Hagyja száradni egy éjjen át 

4. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil 

anyagból 

5. Azonnal távolítsa el az összes maradványt egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del 

 

Figyelmeztetés 

A feljebb említett kenőlemezes felhordás esetén a HS Akzent 100 Wax is alkalmazható 

második rétegként a HS Akzent 100 Oil helyett. Hagyja az olajat egy éjjen át száradni a HS 

Akzent 100 Wax használata után, máskülönben a megnövelt csúszásmentességi osztály nem 

érhető el. Figyeljen a részletes tájékozatóban szereplő technikai információkra a HS Akzent 

100 Wax esetében.  

Kenőlemez használata csak akkor lehetséges, ha a parkettánk résmentes, a beengedett 

olajunk a nyitott résekbe nem száradt meg teljesen. Széles, nagy hézagú padlók és fózolt 

parketták esetében a HS 2K ImpactOil használata javasolt. 

Figyelem! 

Bizonyosodjunk meg, hogy minden felesleges anyagot eltávolítottunk a parkettáról. Egyes 

egzotikus fafajokon a száradás több időt vehet igénybe. 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

                                         


