Technický list výrobku
LOBADUR® WS 2K Duo (na dřevo)
Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou
odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Matná varianta se
blíží vzhledu olejovaných podlah. Dodává dřevu přirozený vzhled.
Stupeň lesku:

Extra matný (cca. 8*); matný (cca. 18*), polomatný (cca. 30*), protiskluzový (R 9 dle BGR 181, lesk
se neurčuje)

Balení:

Dle varianty – 1kg, 2,5kg, 5kg – včetně tvrdidla

Obsah pevných látek:

36 ± 1% po smíchání

Viskozita dle DIN 4:

23 ± 1s po smíchání

GIS kód:

W2/DD+ (extramatná varianta W3/DD+); EC1

Obsah VOC látek dle normy
EU 2004/42/CE (140g/l):

Extra matný max. 67g/l; matný, polomatný a protiskluzový max. 49g/l;

Oblast použití:

Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží.
LOBADUR® WS 2K Duo Antislip dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R 9 dle BGR 181 a DIN
51130 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např.
školy, školky, obchody).

Pokyny ke zpracování:

•
•

Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 10:1 a řádně znovu protřepejte (u extra
matné varianty je poměr ředění 5:1).
V případě, že budete zpracovávat pouze část z celkového objemu, použijte odměrky na
přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte kbelík se sáčkem uvnitř.
Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

1.
2.
3.
4.
5.

Naneste základní lak a nechte jej zaschnout dle doporučení uvedených v technickém listě.
Naneste vrchní lak LOBADUR® WS 2K Duo válečkem a nechte uschnout.
Mezibroušení
Pokud je třeba naneste špachtlí vrstvu laku LOBADUR® WS TopGel
Naneste druhou vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS 2K Duo pomocí válečku

•
•

Pokyny k nanášení:

Doporučené základní laky:

Se schopností "zapečetit" taniny
(pro tropické dřeviny):
•
•
•

Se schopností
bočních hran:

LOBADUR® HS GlobaSeal
LOBADUR® WS Exotengrund
LOBADUR® PrimaSeal (rozpouštědlový)

•
•
•

minimalizovat

slepování

LOBADUR® HS GlobaSeal
LOBADUR® WS Exotengrund
LOBADUR® WS EasyPrime

Doporučené nářadí:

Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Microfaser 100 – 120

Spotřeba:

Každý nátěr válečkem 100 - 120 g/m2; vydatnost 1kg = 8 - 10 m 2

Doba schnutí:

Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6
hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení:

Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést
mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední
vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo:

Neřeďte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká
teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním
LOBADUR® WS Argo po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava:

V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců při teplotě +5°C až + 25°C.
Nejedná se o nebezpečný materiál dle specifikace ADR. Tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je
dráždivý.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota,
relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

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