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Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®  WS 
 
 
Toxikologické informační centrum Praha: 
Na Bojišti 1, 128 21  Praha 2 Telefon: 224 / 919 293,  224 / 915 400 
 

LiKOR, s.r.o.   Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019 
Mírové nám. 1585, 263 01  Dobříš E-mail:  info@likor.cz 
 
Přepracovaný firmou LOBA: 03.04.2008 DK/22.10.2009MW 

LOBADUR® HS GlobaSeal 
Speciální základní lak s nízkým obsahem rozpouštědel a vysokým podílem 
pevných částic určený pro podlahy z tvrdých dřevin. Brilantně vykresluje dřevo     
a zabraňuje slepování bočních hran. 
 
Stupeň lesku: Neurčuje se 
Balení: 3 l, 1 l 
Obsah pevných látek: ca. 90% 
Viskozita: Není určena 
GIS kód: Ö40 

 
Oblast použití: Vhodný pro všechny evropské a exotické dřeviny. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití 

základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo 
distributora. Značně prohlubuje a vykresluje barevnosti a struktury dřevin. Účinně snižuje tendenci 
vodních laků ke slepování bočních hran. Schnutí probíhá oxidací. 
 

Pokyny pro zpracování: 
 

• Materiál dobře protřepejte. 
• Naneste jednu vrstvu nerezovou špachtlí – pracujte po částech. 
• Poté ihned odstraňte přebytky pomocí jednokotoučové brusky a béžového padu.  
• Například u tmavých dřevin lze eventuálně použít k nanášení váleček Micro 60-80. 

V takovém případě naneste tak tenkou vrstvu, jak jen to je možné, počkejte hodinu a poté 
přepadujte béžovým padem. 

• Po nalakování a přepadování celé místnosti ještě jednou přepadujte celou plochu pomocí 
brusky a zeleného padu, aby byl povrch saténově matný. 

• Schnutí je oxidativní, a proto v místnosti dobře větrejte. 
• Znečištěné nářadí (pady, pomocné utěrky, papíry, ručníky atd.) namočte do vody            

a nechte venku uschnout  - POZOR je zde NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ! 
 

Nanášení: 
 

1. Aplikujte první vrstvu LOBADUR® HS GlobaSeal, kterou nanášíte po částech. 
2. Přebytky odstraňte ihned pomocí jednokotoučové brusky a béžového padu.  
3. Ještě jednou přepadujte celkovou plochu strojově zeleným padem k docílení matného 

vzhledu. 
4. Schnutí  
5. Naneste válečkem vrchní vodní lak LOBADUR® WS. 

 
Doporučené nářadí: 
 

Váleček Micro 60-80 
Normální béžový a zelený pad LOBATOOL 
 

Nerezová špachtle LOBATOOL 
 

Spotřeba: 
 

Nátěr válečkem 40 - 50 ml/m² (8 - 10 m²/l) Nátěr špachtlí cca. 20- 40 ml/m² (50-25 m²/l) 
 

Doba schnutí: 
 

Nejdříve doporučujeme přelakování vrchním lakem po 12ti hodinách. Ideální schnutí je přes 
noc. V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte 
úplného zaschnutí. 
 
Normální až vysoká zátěž Pro extrémně vysokou zátěž Vhodné vrchní laky k 

přelakování: LOBADUR® WS Global 
LOBADUR® WS Viva 
 

LOBADUR® WS 2K Supra 
LOBADUR® WS 2K Duo 
 

Mezibroušení: U LOBADUR® HS GlobaSeal neprovádějte mezibroušení.  
 

Ředidlo: Neřeďte, materiál je připraven ke zpracování!  
 

Čištění nářadí: Okamžitě pomocí LOBADUR® KH  
ředidla nebo LOBADUR® universálního čističe. 

 
Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců.  

Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Je odolný vůči mrazu.  
U použitého nářadí hrozí samovznícení! 
 

 


