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Popis produktu 

Jednosložkový vodní vrchní lak na parkety a dřevěné podlahy. 
 
Oblast použití: 

Vhodný na parkety a dřevěné podlahy s normální až vysokou zátěží.  
Dobrá odolnost vůči chemikáliím. 
 
Vlastnosti 

 bezpečné a snadné použití 

 vyvážené vlastnosti 

 vynikající poměr cena - výkon 

  

 Technická data 
 

Číslo výrobku 11519 
Stupeň lesku mat (ca. 20*) 

polo-lesk (ca. 33*) 
Stupeň lesku se měří při 60°.Záleží na tloušťce 
vrstvy a klimatických podmínkách (teplota a 
relativní vlhkost vzduchu ) během schnutí. Údaje 
jsou nezávazné.                                                                                                      

Možnost balení mat 10l, 5l 
polo–lesk 10l, 5l, 1l 

Balení 
 

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

Obsah pevných 
látek 

34 ± 1% 

Viskozita dle 
DIN 4 

23 ± 1s 

Skladování a 
přeprava 

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

GIS kód W3+  
 

Spotřeba Nátěr válečkem 100 - 120 ml/m² (8 - 10 
m²/l) 

Doporučené 
nářadí 

LOBATOOL váleček  DeLuxe 120 
LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 
120 (zelený) 

Doba schnutí  
Další možný nátěr po 4-6 h 
opatrně pochůzný nátěr po 4-6 h 
Možnost mezibroušení po 8-10 h 
Lehká zatíženost po 24 h 
Finální tvrdost po 5 dnech 
 
Mezibroušení 

LOBATOOL Perforovaný Pad P120 nebo jemnější varianta 
Mřížka P120 nebo jemnější. 
Při použití EasyFinish lesklý doporučujeme použít  
LOBATOOL Perforovaný Pad P180. Jelikož hrubší Pad může 
zanechat poškrábání a nebude možno skrýtí posledním 
nátěrem. 
Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých 
vrstev laku, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při 
aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením 
před poslední vrstvou dosáhnete hladšího povrchu. 
 
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) 
Varianta matu obsahuje max. 80g/l VOC 
                     polo-lesku obsahuje max. 80g/l VOC 
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 Pokyny ke zpracování: 

 Lak dobře protřepejte 

 Lak nevylévat primo na podlahu ale namáčet váleček v kbelíku. 

 Dodržovat bezpečnostní podmínky 

 Dodržovat klimatické podmínky* 

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

®
  

 
Pokyny k nanášení na parkety a dřevěné podlahy: 

1. Připravit povrch a nanést základní lak 
2. Nechat schnout dle doporučení v technickém listě základního laku 
3. Válečkem nanést vrstvu laku WS Viva 
4. Nechat schnout po dobu 8 – 10 hodin 
5. Provést mezibroušení  
6. Válečkem nanést vrstvu laku WS Viva  

 
Doporučené základní laky : 
Pro zamezení bočního slepování hran a uzavření povrchu dřeva – ochrana proti barevným pigmentům ve dřevě. 

 WS EasyPrime 

 HS GlobaSeal 

 PrimaSeal (na rozpouštědlové bázi) 
 
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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