
 

Technický list výrobku 

 

Nedílnou sou částí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produkt ů LOBADUR ®  
 
 
Toxikologické informa ční centrum Praha: 
Na Bojišti 1, 128 21  Praha 2 Telefon: 224 / 919 293,  224 / 915 400 
 

LiKOR, s.r.o.   Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019 
Mírové nám. 1585, 263 01  Dobříš E-mail:  info@likor.cz 
 
Přepracovaný firmou LOBA: 28.01.2008/4.11.2009MW 

LOBADUR® Fugenkittlösung 
Pojidlo na rozpoušt ědlové bázi k výrob ě tmelu z d řevěného prachu.  
 
Stupeň lesku: Neurčuje se 
Balení: 12 l, 5 l 
Obsah pevných látek: 11 ± 1% 
Viskozita: Není určena 
GIS kód: G2 

 
Alternativní produkt 
(nízkoemisní): 

LOBADUR® WS EasyFill Plus - GIS kód: W2 
 

Oblast použití: K uzavření spár a vyplnění malých poškození na parketách a dřevěných podlahách. Nýtované        
a šroubované podlahy se obvykle netmelí, jelikož po vyschnutí dřeva by tmel popraskal. Po 
zaschnutí vytvoří tmel velice pevný spoj. Tmel LOBADUR® Fugenkittlösung má výbornou plnivost, 
dobré adhezní vlastnosti a je dobře brousitelný.  
 

Před použitím: • Materiál dobře protřepejte. 
• LOBADUR® Fugenkittlösung smíchejte s jemným dřevěným prachem požadovaného 

druhu dřeva, až vznikne pastovitá hmota.  
• Čím jemnější je dřevěný prach, tím je lepší roztíratelnost hmoty a přilnavost ve spárách.   
• Před posledním broušením dřevěné podlahy musí být podlaha celoplošně vytmelena. 

V případě větších spár či poškození parket je nezbytné po zaschnutí první vrstvy tmelu 
nanést ještě jednu vrstvu. 

• Zbytky tmelu musí být ze dřeva zcela odstraněny zbroušením.  
 

Pokyny na zpracování: 
 

1. Povrch dřevěné podlahy zbruste hrubým a poté středně hrubým brusným papírem 
(zrnitost 36 a poté 60) 

2. Smíchejte LOBADUR® Fugenkittlösung s brusným prachem a vytmelte podlahu. 
3. Nechte tmel uschnout.   
4. Konečné broušení (např. brusný papír zrnitosti 100 /120) 
5. Úprava povrchu (lakování, olejování) 
 

Doporu čené nářadí: 
 

nerezová špachtle 

Spot řeba: 
 

V případě nových parket s malými spárami je spotřeba cca 100 ml/m² (10 m²/l) 

Doba schnutí: 
 

V závislosti na velikosti spár lze podlahu brousit po uplynutí 30 až 60 minut. Přelakování laky řady 
LOBADUR®  nebo impregnaci oleji řady LOBASOL® je možné provést po úplně zaschnutí tmelu, 
tedy po uplynutí cca 2hodin. 
 

Doporu čená povrchová 
úprava: 
 

Lakování - všemi laky řady LOBADUR® WS bez omezení. 
Olejování - všemi oleji řady LOBASOL® bez omezení. 
 

Ředidlo: Neřeďte, produkt je připraven ke zpracování! 
 

Skladování a p řeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Je odolný vůči mrazu.   
VbF: AI  F lehce hořlavý,  Xi dráždivý  
UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: třída 3 F1, skupina balení III 
 

 


