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Produkto aprašymas 

Dviejų komponentų poliuretaninis vandens pagrindo lakas, pasižymintis išskirtinėmis 
tvirtumo, didelio elastingumo ir cheminio atsparumo savybėmis. 

 
Naudojimo sritis: 

Sporto salių lakavimui. 
Atitinka DIN Standartą 18032 ir DIN EN 14904. 

 
Savybės: 

 atitinka Vokietijos ir Europos sporto salių lakavimo standartus 

 labai atsparus batų žymėms  

 taip pat tinka tokioms sporto šakoms kaip dviračių sportas, riedlentės ir panašūs 
 

 

Techniniai duomenys 

Artikulo Nr.            11595 
Blizgumas              pusiau blizgus (apie 30*) 

Blizgumo lygis yra matuojamas prie  60°. Tai dar 
priklauso nuo lako sluoksnio storio, klimatinių 
sąlygų (temp, santykinės oro drėgmės), kol lakas 
tvirtėja - duomenys netikslūs. 

Įpakavimai           5kg su kietikliu 

Išeiga                          Vienas sluoksnis su voleliu 100 - 120 
ml/m² (8 - 10 m²/l). 

Volelis                         LOBATOOL DeLuxe 120,  
LOBATOOL Microfaser 100 – 120 

 
Džiūvimas 

Sekantį sluoksnį lakuoti              p o  4-6 val 

Lengvai vaikščioti                  po  4-6 val
 Ankščiausiai galimas tarpinis 

šlifavimas 
po 8-10 val

Pakuotės                Dėžė: 2 x 5 kg 
Paletė: 96 x 5 kg 

Sausos dalelės      36 ± 1% po sumaišymo 
                       Klampumas DIN 4  23 ± 1s po sumaišymo

Lengvos apkrovos                      po 24 val 
Galutinis lako tvirtumas              po 5 dienų 
 
Šlifavimas 

LOBATOOL perforuotas padas P120 arba alternatyvus  

švelnesnus šlifavimo tinklelis P120 ar dar švelnesnis. 
Galimas sekantis lako sluoksnis be tarpinio šlifavimo, jei tai bus 
daroma per 24 valandas. Po to tarpinis šlifavimas yra būtinas. 
Tarpinis šlifavimas, prieš lakuojant paskutinį sluoksnį, padaro paviršių 
lygesniu.

Saugojimas ir 
gabenimas 

+5 iki + 25°C, galiojimas: 
12 mėn, pagal ADR nekensmingas

 
 
Skiediklis 

Lakas paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas!
Giskodas               W3/DD+  

 

 

VOC 

2004/42/CE 
ES riba tokio produktui tipui 
(kateg. A/j): 140g/l (2007/2010) 
Šio lakas turi maksimum 73g/l VOC 

                    (paruoštas naudojimui kartu su kietikliu) 

 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bendra Loba ir Wakol sistema 
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Naudojimo instrukcija: 

      Sukratykite laką, o tada į laką įpilkite kietiklio santykiu 10 : 1 

      Maišant mažesnius kiekius, naudokite LOBATOOL maišymo indą arba talpą su matavimo žymomis, kad būtų matomos 
tikslios proporcijos. 
      Prieš lakuojant, perpilkite laką į LOBATOOL kibirėlį. 
      Sunaudokite per 2 valandas nuo maišymo pradžios. 

      Paisykite saugos reikalavimų. 
      Paisykite klimatinių sąlygų* 
      Ventiliuokite lakuojamą patalpą * 

*) Paisykite Pagrindinių LOBADUR
® 

lakų vandens pagrindu naudojimo reikalavimų. 
 

Naudojimo instrukcija parketui ir medinėms grindims: 

1.    Paruoškite ir nugruntuokite paviršių su WS SportPrimer 
2.    Gruntinio lako džiūvimo laikas – nurodytas jo techniniame aprašyme 
3.    Lakuokite su WS 2K SportExtreme laku 
4.    Džiūvimas 8 – 10 val 
5.    Tarpinis šlifavimas 
6.    Lakuokite antrą sluoksnį su WS 2K SportExtreme laku. 
7.    Nudažykite sporto salės juostas su 2K Spielfeldfarbe. 

* Ant 2K Spielfeldfarbe negalima užlakuoti dar vieno sluoksnio su WS 2K SportExtreme laku  (lako sukibimas su dažais 
gali būti labai prastas, net ir jei papildomai pašlivavus dažų juostas) 

 
Tinkamas gruntinis lakas: 

      WS SportPrimer 
 
 

Pagrindinės LOBADUR
®  

lakų vandens pagrindu naudojimo ir priežiūros taisyklės yra dalis šios informacijos, kuri 
turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu. 

 


