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LOBA ProColor pác 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBADUR ProColor – oldószeres, enyhe szagú színező rendszer a faparketták és 

tömör fapadlók professzionális színezéséhez.  

Felhasználási terület: Alkalmas parketták és tömör fapadlók professzionális színezésére. A már 

megszínezett parketta vízbázisú LOBADUR lakkal lakkozható. Leginkább a durva szemcséjű, 

porózus keményfákhoz (tölgy, kőris) javasoljuk felhasználni. Amikor finom szemcsés 

lombhullató és tűlevelű fáknál használjuk, előfordulhat, hogy nem a kívánt színt érjük e l. A 

különböző színek összekeverésével új színeket érhetünk el. Az összekevert színeket 

világosíthatjuk színtelen (Transparent) ProColor-ral. A természetes szín, az erezet, a struktúra és 

a fa porózussága, csakúgy, mint a készre csiszolt felület finomsága, együttes eredményként 

karakteres színhatás érhető el. Mindenképpen javasoljuk a próbaszínezést - ugyan azon a 

parkettán elvégezve, amit felületkezelünk, s a végeredményt fogadtassuk el a 

megrendelővel.  

Kiszerelés: 

- 0,75 l (12 x 0,75 l)

Jellemzők: 

- egyedi színezési lehetőség

- a padló optikai megújítása

- egyszerű és biztonságos alkalmazhatóság

- hosszú ideje bizonyított rendszer

TECHNIKAI ADATOK 

Kiszerelés: 

- 0,75 L (12 x 0,75 L/doboz)

Szárazanyag tartalom: 

 9 ± 4% színtől függő 

 37 ± 3% fehér és papyrus színeknél 

Felhasználási idő: Száraz, hűvös helyen tárolandó, eredeti, zárt csomagolásban legalább 18 

hónapig tárolható. Fagyásra nem érzékeny termék. Az ADR szerint nem minősül veszélyes 

terméknek. A fehér és a papyrus színek N- veszélyességiek a környezetre 
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GISCODE: G1 

Anyagigény:  kenőlemezzel 30-50 ml/m2 (20-33 m²/l), 15-20 m²/kiszerelés 

hengerrel (Microfaser 60-80) 30-50 ml/m2 (20-33 m²/l), 15-20 m²/kiszerelés 

Alkalmazási eszközök: 

 LOBATOOL kenőlemez  

 LOBATOOL Microfaser 60-80 henger  

 

Száradási idő:  

Újabb réteg felvitele legkorábban:  kb. 12 óra elteltével 

 

Ha az elvártnál lassabban szárad, várjuk meg míg a felület teljesen megszárad! 

 

Eltávolítás: egytárcsás csiszológép és LOBA bézs pad 

Köztes csiszolás: ne csiszoljuk meg a ProColor-ral kezelt felületet a kivitelezés során 

Hígítás: a pácot nem kell hígítani, késztermék. Világosítani és/vagy mattosítani a ProColor 

Transparent-tel (színtelen) lehetséges 

 

Színválaszték (színgarancia nélkül): 

                                
Bilinga              Jatoba            Kambala         Mahogany      Papyrus           Smoked Oak   Black               Sucupira 

 

         
Transparent     White               Wenge 

 

 

Használati útmutató: 

- Rázza jól fel 

- Ha több mint egy doboznyi színező szükséges egy nagyobb felület megszínezéséhez, 

öntsük össze a dobozok tartalmát egy nagyobb edénybe és keverjük össze őket a 

munka megkezdése előtt  

- ProColor felhordása rozsdamentes acél kenőlemezzel, részenként; majd a 

csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen kenjük szét a 

színezőt. Régebbi padlók esetében, ahol rések is előfordulhatnak ne kenőlemezt, 

hanem LOBATOOL henger Microfaser 60-80-t használjunk, mégpedig nem hengerelve, 

hanem törölve a fán 

- Figyeljen a biztonsági előírásokra 

- Figyeljen a klimatikus kondíciókra 

- Jól szellőztesse át a munkaterületet 

 

 

Tömítők: 

Figyelem! Nem minden tömítő anyagot lehet alkalmazni! Bizonyosodjon meg róla, hogy az 

alkalmazni kívánt tömítő nem okoz problémát, használjon LOBA Fügenkittlösung, vagy LOBA 

EasyFillPlus tömítőt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 



 

 

 

 

Előkészítési javaslat parketták és tömör fapadlók esetében (kivétel a fehér színnél tölgy és 

más fafajok esetében, amelyek tannint tartalmaznak): 

1. Finom csiszolás (kövesse a LOBA „Csiszolási instrukciók: Fapadlók színezése” előírásait). 

Távolítson el minden port a felületről, majd hordja fel a ProColor színezőt, részenként 

haladjon  

2. A csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen terítse szét a 

színezőt mindaddig, amíg a felület egyenletes, egységes képet nem mutat 

(használjon új pad-eket kb. 10m²-ként) 

3. Száradjon 12 órát 

4. Hengerrel hordjon fel 3 réteg vízbázisú LOBADUR lakkot 

 

 

Előkészítési javaslat ProColor white (fehér) pác esetében tölgy és más fafajok esetében, 

amelyek tannint tartalmaznak: 

1. Finom csiszolás (kövesse a LOBA „Csiszolási instrukciók: Fapadlók színezése” előírásait). 

Távolítson el minden port a felületről, majd hordja fel a ProColor színezőt, részenként 

haladjon  

2. A csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen terítse szét a 

színezőt mindaddig, amíg a felület egyenletes, egységes képet nem mutat 

(használjon új pad-eket kb. 10m²-ként) 

3. Száradjon 12 órát 

4. Vigyen fel egy réteg PrimaSeal alapozót 

5. Hengerrel hordjon fel 2 réteg vízbázisú LOBADUR lakkot 

 

 

Javasolt lakkok: 

 Csökkentett oldalél összetapadás igénye esetén: WS Global 

 Nagy igénybevételig:     WS EasyFinish, WS Viva 

 Extrém nagy igénybevételnél:   2K Supra A.T., WS 2K Duo 

 

 

 

Kérem kövesse az oldószeres LOBADUR termékek alkalmazásánál a használati útmutatót. 

 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 


