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Produkto aprašymas 

Dviejų komponentų alyva, kurios sudėtyje nėra jokių skiediklių. 
  
Naudojimo sritis 

Medinėms grindims ir parketui. Pridėjus kietiklio, pasiekiamas greitas džiūvimas. HS 2K 
ImpactOil galima naudoti, kur grindys bus labai intensyviai dėvimos. Tinka žaislams pagal 
DIN EN 71-3. 
 
Savybės 

 100% sausų dalelių – be skiedklių 

 Natūralus satino matiškumas  

 Puikus atsparumas vandeniui, tinka vonios kambariui, virtuvėms ir kitoms patalpoms su 
padidinta drėgme 

 Neslidus paviršius - pasiekia R10 klasę pagal BGR 181 ir DIN 51130.  

 Lengvas ir ergonomiškas naudojimas, neatsiklaupus ant kelių 

 Taupanti laiką - 1 dienos sistema 

 Labai maža išeiga 

  

 Techniniai duomenys 
 

Artikulo Nr. 10610 
Pakuotė Skaidri 2,5 kg ir 0,75 kg 

Spalvota 0,75 kg 
Įpakavimas Dėžė: 4 x 2,5 kg  

Paletė: 120 x 2,5 kg  
Dėžė: 4 x 0,75 kg  
Paletė: 400 x 0,75 kg 
- visos pakuotės su kietikliu - 

Saugojimas is 
gabeninimas 

Nejautri šalčiui, galiojimas 36 mėn, 
pagal ADR nepavojinga 

Giskodas Ö 10 

 
Alyva sudrėkintus audinius, poliravimo padus ir dulkes, 
likusias nuo poliravimo, privaloma sudrėkinti su vandeniu ir 
saugioje pakuotėje išmesti į nedegius konteinerius. Kitu 
atveju galimas savaiminis užsidegimas! Sausos 
produkto liekanos gali užsiliepsnoti savaime. 
 

Išeiga 30-60 g/m² priklausomai nuo pagrindo 
įgeriamumo. 

  
Darbo įrankis 
Skaidriai LOBATOOL Microfaser 60-80 volelis 
Spalvotai LOBATOOL nerūdyjanti glaistyklė 
Išlyginimui Smėlio spalvos padas 

 
Džiūvimo laikas skaidriai Džiūvimas spalvotai 

Vaikščioti  po 12 val Vaikščioti  po 12 val 
Krūvis po 24 val Krūvis po 48 val 
Uždengimas po 5 dienų Uždengimas po 10 dienų 
Džiūvimo laikai, esant optimalioms klimatinėmis sąlygoms. 
  
Skiediklis Neskiesti. Produktas paruoštas 

naudojimui. 
 

Sudėtis 
A komponentas: Rafinuoti augaliniai aliejai (saulėgražų aliejus, 

medienos aliejus, sėmenų aliejus), silicio rūgštis, džiūvimo 
priedai (be švino), antioksidantai (be fenolio ir oksimų). 
B komponentas (kietiklis): alifatinis polizocianatas 

 

 

 

Spalvos (spausdinta spalva gali skirtis nuo spalvos ant medienos) 

 
Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papyrus Ąžuolas Juoda Sucupira Skaidri Balta Wenge 
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Naudojimo informacija: 

 Alyva turi pasiekti nuo +18°C iki +25°C temperatūrą 

 Gerai sukratykite 

 Įpilkite kietiklį į alyvą santykiu 10:1 (1 dalis kietiklio ir 10 dalių alyvos) 

 Skaidrios HS 2K ImpactOil alyvos darbo laikas po komponentų sumaišymo yra 2 valandos, o HS 2K ImpactOilColor 
spalvotos alyvos 1 valanda. 

 Paisyti saugos reikalavimų 

 Paisyti klimatinių sąlygų* 

 Ventiliuokite darbo patalpą * 
*)   Paisykite pagrindinių LOBASOL

®
 produktų naudojimo taisyklių. 

 

Pagrindo paruošimas: 

Tinkamai nušlifuokite grindis. Nusiurbkite dulkes. Paviršius turi būti sausas, be dulkių, vaško, alyvų ar kitų senų dangų likučių. 
Alvuojant su spalvota alyva, rekomenduotina atsižvelgti į „šlifavimo rekomendacijos, beicuojant medines grindis“. 
 

Naudojimo rekomendacijos ImpactOil skaidri 
Medinės grindys, kurios bus labai intensyviai dėvimos 

1. Užtepkite HS 2K ImpactOil bespalvę alyvą tolygiu plonu sluoksniu, naudojant Microfaser 60/80 volelį 
2. Palaukite 1 valandą 
3. Poliruokite grindis su smėlio spalvos padu 

 

Naudojimo rekomendacija ImpactOilColor (spalvotai) 
Medinės grindys, kurios bus labai intensyviai dėvimos 

1. Užtepkite HS 2K ImpactOilColor alyvą tolygiu plonu sluoksniu, naudojant glaistyklę 
2. Palaukite 20 minučių 
3. Poliruokite grindis su smėlio spalvos padu 
4. Užtepkite antrą sluoksnį su HS 2K ImpactOilColor alyvą tolygiu plonu sluoksniu, naudojant glaistyklę 
5. Palaukite 20 minučių 
6. Poliruokite grindis su smėlio spalvos padu 

 

Naudojimo rekomendacija ImpactOilColor su padu ant grindų su dideliais tarpais tarp lentų ar parketo su briaunomis 
1. Užpilkite 2K ImpactOilColor tiesiai ant smėlio spalvos poliravimo pado 
2. Įtrinkite alyvą su drėgnu padu, naudodami poliravimo mašiną 
3. Su nauju (sausu) smėlio spalvos poliravimo padu poliruokite grindis 
4. Džiūvimas per naktį 
5. Dar kartą užpilkite 2K ImpactOilColor tiesiai ant smėlio spalvos poliravimo pado 
6. Įtrinkite alyvą su drėgnu padu, naudodami poliravimo mašiną 
7. Su nauju (sausu) smėlio spalvos poliravimo padu poliruokite grindis                                                                              

 

Atminkite: 

Dirbti su glaistykle galima tik tada, kai grindys yra be plyšių, nes alyva patekusi į tarpą gali ilgai neišdžiūti. Natūrali medienos 
spalva, struktūra ir porėtumas kaip ir šlifavimo medžiagų grubumas gali turėti didelį poveikį galutinei spalvai. Labai 
rekomenduotina padaryti mažą bandymą su spalva ant mažo ploto ar tokios pat medienos gabalėlio prieš pradedant alyvuoti 
per visą plotą. 
 

Svarbu! 

Pašalinti perteklinę alyvą nuo grindų poliravimo metu. Ant kai kurių egzotinės medienos rušių džiūvimas gali būti lėtesnis. 
 
 
 
Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBASOL

®
 produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat 

atminti.   


