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Nedílnou sou částí tohoto technického listu jsou  
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LOBASOL® HS 2K Impact Oil 
Dvousložkový podlahový olej bez rozpoušt ědel na bázi rostlinných olej ů pro 
základní impregnaci d řevěných podlah.  
 
Balení: 2,5 kg (bezbarvý); 0,75kg (s pigmentem) 
GIS kód: Ö 10 

 
Oblast použití: Dvousložkový podlahový olej bez rozpouštědel na bázi rostlinných olejů pro základní impregnaci 

dřevěných podlah s docílením matného a přírodního vzhledu. Po přidání tvrdidla do hmoty je 
dosaženo rychlého schnutí.  Použitím oleje LOBASOL® HS 2K Impact Oil získáte matný a přírodní 
vzhled podlahy. LOBASOL® HS 2K Impact Oil dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R9 dle BGR 
181 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např. 
školy, školky, obchody). 
 

Pokyny na zpracování: 
 

Zaktivn ění oleje 
 

Před aplikací zajistěte, aby produkt měl pokojovou teplotu. Přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a dobře 
promíchejte. Po smíchání obou složek transparentní varianty oleje LOBASOL® HS 2K Impact Oil je 
nezbytné zpracovat olej v průběhu dvou hodin . V případě barevné varianty (s pigmentem) je třeba 
směs zpracovat během jedné hodiny .  
Parketový povrch musí být suchý, dobře zbroušený a zbavený oleje, tuku, vosku a brusného 
prachu. 
 
Pro normální zát ěž 
 

Naneste jednu vrstvu oleje LOBASOL® HS 2K Impact Oil pomocí válečku Micro 60-80 a nechte 
olej přibližně 60 minut penetrovat. Poté odstraňte zbytky oleje pomocí béžového padu. 
 
Barvení d řevěných podlah (olej s pigmentem) 
 

Naneste nerezovou špachtlí jednu vrstvu oleje LOBASOL® HS 2K Impact Oil a nechte 20minut 
penetrovat. Poté odstraňte přebytky oleje pomocí béžového padu.  Okamžitě naneste druhou 
vrstvu oleje stejným způsobem. Po smíchání hmoty s tvrdidlem zpracujte olej během 1 hodiny. 
 
Upozorn ění 
 

Ujistěte se, že jste důkladně odstranili všechny přebytky. 
U některých exotických dřevin může doba schnutí trvat déle. 
 

Obsah: 
 

Modifikované rostlinné oleje, bezolovnatá sušidla, alifatický polyizokyanát 
 

Spot řeba: 
 

30 - 60 g/ m2 v závislosti na absorpčních vlastnostech podkladu 
 

Doba schnutí: Pochůzný je po 12 hodinách. 
Lehce zatížitelný je po 24 hodinách. 
Plná zátěž je možná po 10 dnech. 
 

Skladování a p řeprava: 
 

Skladujte při teplotě +5˚C až 25˚C po dobu 36měsíců. 
Nejedná se o nebezpečný materiál dle klasifikace ADR. 
 

Ředidlo: Neřeďte, produkt je již připraven ke zpracování.  
 

  


