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Popis produktu 

Základní vodní lak na bázi polyuretan-akrylátové pryskyřici pro parkety a dřevěné podlahy.  
 
Oblast použití: 

Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy z evropských a většiny exotických dřevin. 
Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě 
pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Snižuje náchylnost vrchních vodních 
laků ke slepování bočních hran. Má velmi dobrou plnivost. 
 
Vlastnosti 

 optimální úroveň bezpečnosti 

 při aplikaci žádné vytváření map 

 optimalizuje přilnavost mezi dřevem a povrchovou úpravou 

 všestranné řešení v rámci základního nátěru  

  

 Technická data 
 

Číslo výrobku 11036-9 
Možnost balení 10l, 5l, 1l 
Balení 
 

Box: 1 x 10 l 
Paleta: 60 x 10 l 
Box: 4 x 5,0 l 
Paleta: 128 x 5,0 l 
Box: 12 x 1,0 l 
Paleta: 480 x 1,0 l 

Obsah pevných 
látek 

30 ± 1% 

Viskozita dle 
DIN 4 

18 ± 1s 

Skladování a 
přeprava 

+5°C až +25°C ( 
41°F až 77°F), 
životnost 12 měsíců, 
není nebezpečný 
materiál dle 
specifikace  ADR 

GIS kód W3+  
 

Spotřeba váleček Universal                  100-120  ml/m² (10-12 m²/l)  
váleček Microfaser - zelený     80-100 ml/m² (8-10 m²/l)  
Nerezová špachtle:                                           
1. vrstva ca. 40ml/m² (25m²/l),  
2. vrstva ca. 20ml/m² (50m²/l),   

Doporučené 
nářadí 

LOBATOOL váleček Microfaser - zelený 
LOBATOOL váleček Universal 100 
LOBATOOL nerezová špachtle  
 
Při použití válečku  Micorfaser dochází ke snížení bobtnavosti 
dřeva díky nižší spotřebě. 

Doba schnutí  
Další možný nátěr  Aplikace válečkem cca po 60 min.            

 Další vrstva musí být aplikována do 24 hod. 

  Aplikace špachtlí cca po 30 min            
Další vrstva musí být aplikována do 24 hod. 

V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), 
vyčkejte úplného zaschnutí. 
  
Mezibroušení U laku WS EasyPrime neprovádějte mezibroušení. 

Pokud je vrstva laku příliš silná (nátěr válečkem, málo 
savý povrch), lze povrch zbrousit jednokotoučovou 
bruskou s brusným papírem nebo brusnou mřížkou 
LOBATOOL. 
Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty 
a prach. 

Ředidlo Neřeďte, lak je připraven ke zpracování! 
  

 

Těkavé organické látky VOC 

2004/42/CE 
EU obsah VOC látek dle normy pro tento produkt (cat. A/i): 140g/l 
(2007/2010) 
Tento produkt , může obsahovat max. 75g/l VOC 
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 Pokyny ke zpracování na parkety a dřevěné podlahy: 

 Lak velice dobře protřepejte 

 Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale namáčejte váleček v kbelíku. 

 Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené s různobarevných dřevin a na barvené dřevěné 
podlahy nanášejte lak pouze pomocí válečku. 

 Dodržujte bezpečnostní podmínky 

 Dodržujte klimatické podmínky* 

 Větrejte pracovní místnost * 
*)Dodržování všeobecných podmínek pro použití vodních laků LOBADUR

®
   

 
Pokyny k nanášení na parkety a dřevěné podlahy: 

1. Na dobře upravený a čistý povrch naneste jednu vrstvu laku WS EasyPrime válečkem nebo křížovým způsobem dvě 
vrstvy nerezovou špachtlí.  

2. Nechte schnout cca 1 hodinu 
3. Naneste pomocí válečku vrstvu vrchního laku na vodní bázi LOBADUR 
3a.  Naneste lak na vodní bázi LOBACURE  s UV vytvrzením 

 
Alternativní doporučení při použití nerezové špachtle: 
Nepoužívejte špachtli na barvené-, jehličnany-, tropické dřeviny, tepelně nebo chemicky ošetřené dřevo, staré 
znečištěné podlahy, podlahy se spárami a sportovní parketové podlahy. 

1. Na připravený a čistý povrch naneste jednu základní vrstvu pomocí válečku nebo křížovým způsobem pomocí 
špachtle. 

2. Nechte schnout 30 minut. 
3. Aplikujte druhou vrstvu laku WS EasyPrime pomocí válečku nebo křížovým způsobem pomocí špachtle. 
4. Nechte schnout 30 minut. 
5. Aplikujte vrchní vodní lak  LOBADUR. 

 
Doporučené vrchní laky: 

Normální zátěž WS Life 
 

Silná zátěž 
 

Hybrid
A.T.

 
WS Viva 
WS Global 
WS EasyFinish 
 

Extrémně silná zátěž 2K Supra
A.T

  
WS 2K Duo 
WS Rush 

 
Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR

® 
. 

 
Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo 
service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0. 
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