Tehnične informacije
LOBADUR® 2K Supra

(Les)

S keramiko ojačeni vodni dvokomponentni čisti poliuretanski lak z izjemno odpornostjo
proti praskam, visoko elastičnostjo in odlično odpornostjo proti kemikalijam.
Št. izdelka.
Razred sijaja:
Velikost posode:
Koda Gis:
Trdni delci:
Viskoznost DIN 4:
Področje uporabe:

11465
polmatiran, pribl 44*
5 kg, vsaka vsebuje trdilec
W3/DD+
32 ± 1% po mešanju
23 ± 1s po mešanju

2004/42/CE
EU mejna vrednost za izdelke (kat. A/j): 140g/l
(2007/2010)
Ta izdelek vsebuje največ 73 g/l VOC (pripravljen
za uporabo, zmešan s trdilcem)

Parket in druge lesene talne obloge v normalno do zelo močno obremenjenih prostorih.
Dobro pretresite osnovno komponento, dodajte trdilec v razmerju 10 : 1 in zmešajte s tresenjem.
Če ne boste porabili celotne količine, uporabite mešalni vrč LOBATOOL.
Materiala ne zlijte neposredno na tla, temveč uporabite lakirno vedro LOBATOOL
Potem ko zmešate obe komponenti, lahko lak uporabljate 2 uri.

Napotki za
uporabo:

Napotki za
pripravo parketa in
drugih lesenih
talnih oblog
(napotki za pripravo
plutovine, PVC-ja in
linoleja so v ločenih
navodilih)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priporočljiva
uporaba
osnovnega
premaza:

Zaradi zmanjšanje lepljenja robov in izboljšanega zapornega učinka (za eksotični les)
LOBADUR HS GlobaSeal
LOBADUR® WS EasyPrime
LOBADUR® PrimaSeal (vsebuje topila)

Orodje za
nanašanje:

Valjček za lakiranje LOBATOOL DeLuxe 120 ali valj LOBATOOL Microfaser 100 - 120

Poraba materiala:

Vsak nanos z valjem 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Čas sušenja:

Lakiranje po najmanj 4-6 urah, previdna hoja po 4 – 6 urah, lahka obremenitev po 24 urah, polna obremenitev
po približno 8 dneh.

Vmesno brušenje

Nanos naslednje plasti laka v 24 urah, brez vmesnega brušenja. Po preteku tega časa naslednji nanos le po
vmesnem brušenju. Z vmesnim brušenjem pred nanosom zadnje plasti laka dobite bolj ravno površino.

Razredčilo:

Lak je pripravljen za uporabo in ga torej ne smete redčiti! V primeru neugodnih klimatskih pogojev lahko
podaljšate sušenje z dodatkom WS Argo. WS Argo dodajte šele potem, ko ste že vmešali trdilec.

Skladiščenje in
transport:

+5°C do +25°C, čas skladiščenja 12 mesecev, ne spada med nevarne snovi glede na ADR. Trdilec vsebuje
izocianat, Xi, dražljivo.

Pripravite tla, nanesite osnovni premaz
Sušenje osnovnega premaza glede na tehnične informacije uporabljenega izdelka
Nanesite 2K Supra A.T. z valjem
Sušenje
Vmesno brušenje, po potrebi nanesite z lopatico eno plast laka WS TopGel
Nanesite 2K Supra A.T. z valjem

Splošni napotki za obdelavo izdelkov LOBADUR® WS so del teh
navodil in jih morate kot take upoštevati
Zastopa in prodaja:
JOMAR d.o.o., Cesta na postajo 64,
1351 Brezovica, tel.: +386 01 36-57-663
jomar@siol.net
Pregledano : 11.11.2010 DK

* Razred sijaja se meri pri 60°na steklu.
Odvisen je od debeline plasti in klimatskih pogojev
(temp., rel. zračna vlaga) med sušenjem. Vrednost je
zato le okvirna.

