
Optymalna ochrona 
przed zarysowaniami –

tylko od specjalistów 

2K Supra   – jeszcze wyższa 
odporność na zarysowania dzięki 
technologii ceramicznej

Dwuskładnikowy lakier wodorozcieńczal-
ny, czysto poliuretanowy 2K Supra  A.T. jest 
rezultatem pracy nad wspieranym przez 
państwo projektem realizowanym w reno-
mowanym instytucie badawczym. Lakier 
ten charakteryzuje się niezwykle wysoką 
odpornością na zarysowania, której nie 
miały dotychczas dostępne  lakiery wodo-
rozcieńczalne.

Stosowanie lakieru 2K Supra  A.T. jest tak 
proste, jak w przypadku sprawdzonego już 
produktu będącego jego poprzednikiem.

Więcej informacji na odwrocie.

Jens Kuchta,
szermierz 
wyczynowy

LOBA – specjalista w zakresie pielęgnacji 
parkietu i podłóg drewnianych



Odporność na 
zarysowania 
wyższa o 50 %

Dłuższa trwałość i atrakcyjniejszy wygląd

Podłoga o wyższej odporności na zarysowania 
dłużej zachowuje nieskazitelny wygląd. 
Opracowując nowy, czysto poliuretanowy, 
wodorozcieńczalny lakier 2K Supra  A.T. LOBA 
wyznaczyła nowe standardy lakierów do 
parkietu i podłóg drewnianych.

2K Supra              charakterystyka lakieru

 • Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier 
wodorozcieńczalny

 • Wyższa odporność na zarysowania*
 • Sprawdzony w praktyce sposób aplikacji
 • Uniwersalny w zastosowaniu
 • Wysoka elastyczność
 • Niezwykła odporność na środki chemiczne

*  przewyższa wymogi najwyższej klasy C wg normy 
ÖNORM o 50 %

Informacje o produkcie  

2K Supra  

Nr artykułu 11465

Stopień połysku: półmat

Maks. LZO 73 g/l

GISCODE W3/DD+

Opakowanie: 1 kg, 5 kg

Zużycie: 100-120 g/m² na jedną warstwę

Loba-Wakol Polska Sp. z. o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | Polska   
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Chętnie prześlemy Państwu szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące 
zastosowania i aplikacji produktu.

Advanced Technology – produkty dla 
wymagających klientów

Pojęcie „Advanced Technology“ (A.T.) odnosi się 
do najnowszej generacji produktów fi rmy LOBA, 
stworzonych na bazie nowoczesnych technologii, 
innowacyjnych składników i / lub charakteryzu-
jących się ułatwionym sposobem użycia. Dzięki 
imponującym właściwościom produkty te są 
jedynymi w swoim rodzaju w branży. 

Produkty typu A.T. są oczywiście produktami o 
niskiej emisji związków lotnych (LZO < 80g/l), 
spełniającymi aktualne wymogi przepisów zwią-
zanych z ochroną pracowników i użytkowników.


