
 

Technický list výrobku 

 

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

 
 
Toxikologické infor.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:  4.4.2011 DK / 4.7.2012 JV/JB 

LOBADUR
®

 WS Hybrid  

Jednosložkový oleji modifikovaný polyuretanový lak na vodní bázi zvýrazňující 
barvu dřeva s dvojím schnutím a výjimečnou odolností proti poškrábání.  

 
Stupeň lesku: Polomatný (cca 45*) 2004/42/CE a vyhláška 337/2010 Sb.: 
Balení: 5 l Závazný limit pro tento produkt dle předpisu EU  
Obsah pevných látek: 36 ± 1% hmot.   (kat.A/i): 140 g/l (2007/2010) 
Viskozita:  26 ± 1s Obsah těkavých organických sloučenin v produktu: 
GIS kód: W3+  dle TRGS 617 (německé technické  

          normy o nebezpečných látkách) 
  maximálně 79 g/l  

  
Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy od normální po vysokou zátěž. Lak díky svým brilantním 

odstínům výrazně vykresluje přírodní barvu dřeva, speciálně u tmavého exotického dřeva. Tento lak 
nabízí výjimečnou odolnost vůči poškrábání právě díky oxidativnímu způsobu schnutí, ke kterému zde 
dochází navíc v porovnání s klasickými laky na vodní bázi. Lak značně snižuje riziko slepování bočních 
hran. U profesionálně položených a přilepených parket a dřevěných podlah nedojde ke slepení bočních hran 
a nevznikají tak žádné bílé trhliny v souvislosti s vytvořením spáry mezi dílci. 
 

Pokyny na 
zpracování: 
 

 Materiál dobře protřepejte. 

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

 Nanášejte rovnoměrně; značné rozdíly v tloušťce vrstvy zapříčiňují nerovnoměrný vzhled. 

 Při aplikaci na dubovou podlahu je nutné použít základní lak WS EasyPrime. 
 

Pokyny k nanášení: Aplikace bez základního laku, např. pro exotické dřeviny  
1. Na dobře zbroušený a vyrovnaný povrch naneste válečkem 
jednu vrstvu laku Hybrid A.T..  
2. Nechte uschnout. 
3. Naneste válečkem druhou vrstvu laku Hybrid A.T.. 
4. Nechte uschnout a proveďte mezibroušení brusnou mřížkou 
zrnitosti P150. 
5. Naneste válečkem třetí vrstvu laku Hybrid A.T.. 
Neaplikujte více jak 2 vrstvy denně. První vrstva laku může být 
nahrazena vhodným základním lakem. 
 

Aplikace na dubovou podlahu  
1. Na dobře zbroušený a vyrovnaný 
povrch naneste válečkem základní lak 
WS EasyPrime.  
2. Nechte uschnout přes noc.   
3. Naneste lak Hybrid A.T. válečkem. 
4. Nechte uschnout a proveďte mezibrou-
šení brusnou mřížkou zrnitosti P150.  
5. Naneste finální vrstvu laku Hybrid A.T. 
válečkem a nechte uschnout. 

Doporučený  
základní lak: 

Pro minimalizaci rizika slepování bočních hran s bariérovým efektem (pro exotické dřeviny): 
WS Easy Prime nebo PrimaSeal (rozpouštědlový). 
 

Doporučené nářadí: 
 

Váleček LOBA Deluxe 120.  
 

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l). 

Doba schnutí: 
 

Přelakování je možné nejprve po 4 až 6 hodinách. Před mezibroušením nechte lak zaschnout minimálně 8 
až 10 hodin. Opatrně pochůzný je lak po 4 až 6 hodinách. Lehká zátěž je možná po uplynutí 24 hodin. 
Finální tvrdosti lak dosahuje po 5 dnech. 
 

Mezibroušení: Před mezibroušením nechte lak zaschnout minimální 8 až 10 hodin. Další vrstvu laku lze nanášet do 24 
hodin od nanesení předchozí vrstvy bez mezibroušení. Po uplynutí 24 hodin je nezbytné provést 
přebroušení. Pro dosažení opticky hladkého povrchu doporučujeme povrch před nanesením poslední vrstvy 
lehce přebrousit. 
 

Ředidlo: Neřeďte, materiál je připraven ke zpracování! V případě ztížených klimatických podmínek lze dobu schnutí 
prodloužit přidáním max. 5% LOBADUR® WS Argo.   
 

Skladování a 
přeprava: 

V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle klasifikace ADR se nejedná o 
nebezpečný materiál. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C. 
 

* 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. 

 


