
 

Technický list výrobku 

 

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

 
 

Toxikologické infor.centrum Praha:     LiKOR, s.r.o.  
Na Bojišti 1, 128 21  Praha 2      Mírové nám. 1585, 263 01  Dobříš  
Telefon: 224 / 919 293,  224 / 915 400     Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019 

      E-mail:  info@likor.cz 
 

Přepracovaný firmou LOBA:  28.01.2008 DK 

LOBADUR® PrimaSeal 

Základní rozpouštědlový lak pro parkety a dřevěné podlahy pro 

přelakování vrchními vodními laky LOBADUR® WS  

 
 
Stupeň lesku: n/a 
Balení: 5 l 
Obsah pevných látek: 11 ± 1% 
Viskozita: 
(Fordův pohárek # 4) 

14 ± 1s 

GIS kód: G2  

 
Oblast použití: Silně rozpouštědlový lak pro aplikaci válečkem na dřevěné podlahy z evropských i exotických 

dřevin. LOBADUR
®
 PrimaSeal je nezbytné přelakovat vrchními laky Loba na vodní bázi. 

Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě 
pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Dřevěná podlaha získá po přelakování 
přirozené zabarvení. Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran. 
 
Má dobrou plnivost. V žádném případě neslouží tento lak jako finální vrstva a je nezbytné jej 
přelakovat dle technických doporučení výrobce. 
 

Pokyny na zpracování: 
 

• Materiál dobře protřepejte 

• Pomocí válečku naneste potřebné množství laku 

• Lak nevylévejte přímo na podlahu - používejte kbelík se sáčkem uvnitř  
 

Pokyny k nanášení: 
 

1. Připravte podklad a naneste potřebné množství laku LOBADUR
®
 PrimaSeal 

2. Nechte uschnout  
3. Naneste vrstvu vrchního vodního laku LOBADUR

®
 WS válečkem 

 
Doporučené nářadí: 
 

Váleček LOBATOOL Universal 100 
Váleček LOBATOOL Microfaser 100 –120 
 

 

Spotřeba: 
 

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

Doba schnutí: 
 

Přelakování je možné nejdříve po 60 – 90 minutách   

Pro snížení efektu slepování 
hran 

Do vysoké zátěže včetně Pro extrémně vysokou 
zátěž 

Vhodné vrchní laky k 
přelakování: 

LOBADUR
®
 WS Global LOBADUR

®
 WS Viva 

LOBADUR
®
 WS EasyFinish 

LOBADUR
®
 WS 2K Supra 

LOBADUR
®
 WS 2K Duo 

 
Mezibroušení: U základního laku LOBADUR

®
 WS PrimaSeal neprovádějte mezibroušení.   

 
Ředidlo: Neřeďte, materiál je připraven ke zpracování!  

 
Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců na suchém a chladném 

místě. Není citlivý na mráz.  
VbF lehce hořlavý – UN číslo 1263; ADR/RID – GGVS/E: třída 3 F1, balení skupina II 
 

 


