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Drevenú podlahu namočiť vodou a 

farbiť s LOBADUR® ProColor 

______________________________________________________ 

Základom pre farbenie dreva, ktoré opticky osloví je optimálny brúsny výsledok, pre toto prosím 
zohľadnite našu technickú informáciu: „Návod na brúsenie: Farbenie parketových podláh“. 

Nie každé drevo sa dá bez problémov farbiť.  

Pri pestrých drevinách s jemnými pórmi a ihličnanoch sa dajú ľahko vidieť stopy po brúsení, plochy 

potom pôsobia nerovnomerne zafarbené. Aby sme tu dosiahli optimálnu kvalitu farby, musia sa tieto 

plochy pred aplikáciou ProColoru namočiť vodou. 

 

Čo sa stane pri namočení vodou? 

Nanesením vody sa vlákno dreva postaví a otvoria sa póry dreva, povrch dreva bude celkovo drsný. 

Vlákna dreva v najvrchnejšej vrstve napučia pôsobením vody a naberú na objeme, po spätnom 

vyschnutí zostanú malé dutinky medzi vláknami, v ktorých sa môžu silnejšie ukotviť farebné pigmenty. 

Týmto efektom sa dosiahne výrazne intenzívnejšia farebnosť a spotreba materiálu je v celku 

dvojnásobná. Navlhčením vodou drevín ako buk a javor s jemnými pórmi, sa kompenzujú ľahké stopy 

po brúsení a zabráni sa bežne vznikajúcim machuliam.  

 

 Namočené vodou                                                                   Nenamočené vodou  
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Drevenú podlahu namočiť vodou a 

farbiť s LOBADUR® ProColor 

______________________________________________________ 

Vedieť podmienky a predchádzať problémom 

• POZOR !! Navlhčené povrchy sú vysoko citlivé na mechanickú záťaž. Napučané, postavené 

vlákna dreva na navlhčenej ploche je možné veľmi ľahko zatlačiť napríklad tvrdou obuvou, 

tvrdými chráničmi kolien, ťažkými strojmi a pod. Farebný účinok bude menší, tieto miesta 

budú pôsobiť bledšie. 

• Stlačené vlákna dreva (priehlbiny v dreve) pri navlhčení silnejšie napučia ako susediace 

plochy a to vedie ku výrazne viditeľnejšiemu vyvýšeniu.  

• Kvôli zvýšenej savosti sa musí ProColor nanášať natieraním (nie špachtľou) 

• Dlhšia doba čakaniakvôli dodatočnej fáze schnutia 

• Je potrebná plynulá práca, už aj pri menších plochách sú potrební dvaja pracovníci. Väčšie 

plochy musia robiť viacerí pracovníci a viac strojov. 

• Prechody sa musia robiť s dostatočným množstvom materiálu a rýchlo. 

 

Namáčanie plochy 

Valcom ako natieračom   S rozprašovacím prístrojom 

- vodu natierať rovnomerne s valcom 60-80 -      dýzu držať v konštantnom uhle a vzdiale-

min. cca. 50gr/m
2
, pracovať z vedra        nosti od povrchu 

- min. 1 hodinu nechať schnúť -      rovnomerne pás po páse striekať a  

          potom porozotierať s LOBATOOL naná- 

          šačom 

 

  

  

 

Pokyny na spracovanie: 

• Materiál dobre zamiešať  

• Pokiaľ je pre veľkú plochu potrebná viac ako jedna bandaska moridla, je treba celkové 

množstvo moridla pred začatím práce zmiešať v pracovnej  nádobe. 

• Pre natieranie použiť výlučne LOBATOOL lakovací valček mikrovlákno 60-80. 

• Zohľadniť všeobecné pokyny pre ochranu pri práci. 

• Zohľadniť klimatické podmienky* 

• Pracovnú miestnosť dobre vetrať* 

*pozri Všeobecné pokyny pre spracovanie silne rozpúšťadlových produktov LOBADUR
®
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Drevenú podlahu namočiť vodou a 

farbiť s LOBADUR® ProColor 

______________________________________________________ 

Aplikácia ProColoru na vodou navlhčené parkety a drevo: 

1. Podklad starostlivo vybrúsiť, zohľadnite technickú informáciu LOBA: : „Návod na brúsenie: 

Farbenie parketových podláh“. 

2. ProColor natierať s valčekom LOBATOOL mikrovlákno 60-80 cca. 100 gr/m
2
, nanášať z vedra 

3. Prebytky na ploche je treba ihneď odstrániť a plochu zjednotiť druhým pracovníkom 

s jednokotúčovým strojom a špeciálnym LOBA béžovým padom. 

4. POZOR: Pri namočených plochách pri zjednocovaní nezachádzať s jednokotúčovým strojom 

do surového dreva. Novým suchým padom nezachádzať priamo na práve zjednotenú plochu. 

5. Schnutie 12 hodín. 

6. LOBADUR
®
 vodný lak naniesť v troch vrstvách. 

 


