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Opis produktu 

Uszlachetniony ceramicznymi opiłkami dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier czysty poliuretan, 
o bardzo dużej odporności na zarysowania, wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na 
chemikalia. 
 

Zastosowanie 

Parkiet i podłogi drewniane oraz podłogi z korka, od normalnej do największej obciążalności. Poza 
tym również podłogi z PVC, linoleum, CV i wykładziny z niewulkanizowanego granulatu gumowego 
(EPDM) od normalnej do największej obciążalności. W przypadku wykładzin fabrycznie 
zabezpieczonych warstwą poliuretanową, tylko po uprzedniej akceptacji producenta danej 
wykładziny. Nie należy stosować do wykładzin z właściwościami elektrostatycznymi. Wykładziny te 
tracą właściwości elektrostatyczne. 
 

Właściwości 

 Wyznacza nowa standardy jakości lakierów 

 Spełnia njawyższe wymagania 

 Długa trwałość 

 Odporna na zarysowania powłoka lakieru 

 Uniwersalne zastosowanie 
  

Dane techniczne 
 

Nr artykułu 11465 
Stopień połysku półmat (ok. 44) 

mat (ok. 25) 
Stopień połysku mierzony jest przy 60°. 
Jest zależny od grubości powłoki lakieru i 
warunków klimatycznych podczas 
schnięcia (temp., względna wilgotność 
powietrza). Podane wartości są 
orientacyjne. 

Opakowanie półmat 5 kg, 1 kg 
mat 5 kg 
każdorazowo łącznie z 
utwardzaczem 

Opakowanie 
zbiorcze 
 

Karton: 2 x 5 kg 
Paleta: 96 x 5 kg 
Karton: 6 x 1 kg 
Paleta: 360 x 1 kg  

Zaw. subst. stałych 32 ± 1% (mieszanina) 
Lepkość wg DIN 4 23 ± 1 s (mieszanina) 
Składowanie 
i transport 

Od +5°C do +25°C.,  
12 miesięcy w stabilnych 
warunkach. Produkt nie jest 
niebezpieczny wg ADR. 
Utwardzacz zwiera 
Hexamethylen-1,6-diisocyanat 
homopolymer Xn – szkodliwy dla 
zdrowia 

Giscode W3/DD+ 
 

Zużycie materiału Na jedną warstwę 100-120 ml/m
2
 (8-10 

m
2
/l) 

Narzędzia LOBATOOL wałek DeLuxe 120 lub 
LOBATOOL Wałek Microfaser 100-120 

Czas schnięcia  
Aplikacja kolejnej warstwy 
najwcześniej po   

 
po 4-6 godzinach 

Ostrożne chodzenie po 4-6 godzinach 
Matowienie między 
warstwami najwcześniej  

 
po 8-10 godzinach 

Pełna obciążalność po 24 godzinach 
Pierwsza pielęgnacja po 3 dniach 
  
Matowienie Matowienie przy użyciu padu 

perforowanego LOBAOOL Lochpad K 180. 
W przypadku użycia do matowienia zbyt 
ostrych materiałów ściernych, powstałe 
zarysowania mogą pozostać widoczne po 
nałożeniu kolejnej warstwy lakieru. 
W ciągu 24 godzin można nakładać drugą 
warstwę bez matowienia, po tym czasie - 
tylko z matowieniem. Zmatowienie lakieru 
przed ostatnią warstwą daje efekt 
równomiernej, gładkiej powierzchni. 

Rozcieńczalnik Lakieru jest gotowy do użycia i nie należy 
go rozcieńczać! 

 

 
VOC 

2004/42/CE 
Wartości graniczne organicznych substancji lotnych (VOC) dla 
produktu Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) 
Produkt zawiera maksymalnie 73g/l VOC (półmat) 
Produkt zawiera maksymalnie 70g/l VOC (mat) 
(wartości dotyczą gotowej mieszaniny z utwardzaczem WS 2K Härter) 
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 Wskazówki dotyczące stosowania: 

 Składnik A dobrze wstrząsnąć, dodać utwardzacz w proporcjach 10:1 i przez kilkunastokrotne wstrząsanie oba składniki 
ze sobą dobrze wymieszać. 

 Przy mieszanu mniejszych ilości niż całe opakowanie, należy użyć kubka pomiarowego LOBATOOL. 

 Nie wylewać lakieru bezpośrednio na podłogę - stosować wiaderko LOBATOOL Versiegelungseimer. 

 Po zmieszaniu – czas pracy do 2 godzin. 

 Należy przestrzegać ogólnych przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony pracy 

 Należy zwrócić uwagę na odpowienie warunki klimatyczne * 

 Należy wietrzyć pomieszczenia * 
*) Patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR® 

 

Zalecenia dotyczące stosowania - parkiet i podłogi drewniane: 

1. Przygotować podłoże i zagruntować lakierem podkładowym. 
2. Czas schnięcia lakieru podkładowego – zgodnie z zaleceniem w karcie informacji technicznych 
3. 2K Supra 

A.T.
 nanieść wałkiem 

4. Schnięcie 8-10 godzin 
5. Matowienie powierzchni 
6. 2K Supra

 A.T.
  nanieść wałkiem 

 

Zalecane jest stosowanie lakierów podkładowych - minimalizowanie sklejania kantów z działaniem odcinającym w 
przypadku gatunków drewna egzotycznego 

 WS EasyPrime 

 HS GlobaSeal 

 PrimaSeal (rozpuszczalnikowy) 
 

Zalecenia dotyczące stosowania – linoleum i PVC: 

1. Należy przeprowadzić gruntowane czyszczenie podłoża, dotyczy to również nowych podłóg. Pozostałości środków 
pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie może wystąpić brak przyczepności. 

2. Umyć podłogę czystą wodą (neutralizacja) 
3. Schnięcie. 
4. 1 x WS 2K Supra

A.T.
 nanieść wałkiem. 

 

Gruntowne czyszczenie: 
PVC 

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem Grundreiniger 
Spezial. Czas schnięcia ok. 2 godzin. 

Linoleum 

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem LOBA
®
 

CareRemover. Schnięcie przez noc. 
 

Zalecenia dotyczące stosowania-  korek: 

 Podłogi korkowe można lakierować dopiero po wystarczającym związaniu kleju (należy przestrzegać zaleceń producenta) 

 W ciągu jednego dnia można nakładać maksymalnie 2 warstwy lakieru 
 

a) Naturalny korek 

1. Trzy warstwy 2K Supra 
A.T.

 nanieść wałkiem.  
2. Po naniesieniu pierwszej warstwy pozostawić do schnięcia przez noc (redukcja powstania granulowego pęcznienia). 
3. Zmatowić powierzchnię przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru. 
 

b) Korek pokryty fabrycznie warstwą lakieru 

1. Należy przestrzegać zaleceń producenta korka. 
2. Jeśli producent dopuszcza możliwość lakierowania, po zmatowieniu, nanieść wałkiem jedną do dwóch warstw 2K Supra

A.T.
 

 

c) Renowacja / lakierowanie starych powłok 

1. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłogi preparatem LOBA
®  

CareRemover używając polerki jednotarczowej 
z padem zielonym/ czerwonym. Pozostałości środków pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie 
może wystąpić brak przyczepności lakieru.  

2. Następnie umyć podłogę czystą wodą (neutralizacja) 
3. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie zmatowić. 
4. Jedną do dwóch warstw 2K Supra 

A.T. 
 nanieść wałkiem. 

 

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR
® 

 WS. 


