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Toote kirjeldus 
1-komponentne vesialuseline polüuretaan-akrüülide baasiline lakk suurepärase vastupidavusega.  
Kasutusala 
Parkett- , kork- ja laudpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Vastav Ö-Normile 
C2354 kõrgeim kasutusaste C. Vastav kõigile nõuetele RAL UZ 38. Vastav sportpõrandate nõuetele DIN 18032. 
LOBADUR WS EasyFinish poolläikiv koos hooldusvahendiga LOBCARE SportCare.  
 
Olulised omadused 

• Lai kasutuala 
• Pika aja jooksul läbiproovitud  
• Lihtne peale kanda  
• Hea hinna-kvaliteedi suhe 
• Saadaval poolmatt, läikiv ja matt 

 
Tehniline info 
Artikkel nr 
 
Läikeaste 
 
 
 
 
 
Kuivaine 
sisaldus 
 
Viskoossus 
 
Pakendi 
suurus 
 
Pakkimine 
 
 
 
 
 
 
Ladustamine 
ja transport 
 

11517 
 
Matt (ca 20), poolläikiv (ca 40), läikiv 
(ca 120) Läikeaste on mõõdetud 60º 
nurga all, see sõltub lakikihi 
paksusest, ruumi temperatuurist ja 
õhuniiskusest laki kuivamise ajal. 
Näitajad võivad olla erinevad. 
 
32 +/- 1% 
 
23+/- 1s 
 
Matt 5l, poolläikiv 10l, 5l, 1l, läikiv 5l 
 
Alus: 60x10l 
Kast: 1x10l 
Alus: 128x5l 
Kast: 4x5l  
Alus: 480x1l 
Kast: 12x1l 
 
Kindlalt suletud nõus, +5º C kuni 
+25º C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR 
määratluse järgi ei ole ohtlik aine 

Kulu Rulliga 8-10 m²/l (iga kiht 100-120ml/m²) 
 

Tööriistad 
 

LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL 
rull Microfaser 100-120 

Kuivamisaeg 
Esimene võimalus üle lakkimiseks  
Võib ettevaatlikult kõndida 
Esimene võimalik vahelihv 
Kerge koormus 
Lõplik kõvenemine 

 
4-6 tunni pärast 
4-6 tunni pärast 
8-10 tunni pärast 
24 tunni pärast 
5 päeva 
 

Vahelihvimine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giscode 

Vahelihvimisel kasutada LOBATOOLI 
Perforeeritud vilti P120 või peenemat; 
alternatiivina 120 või peenemat võrku. 
Läikiva EasyFinishi puhul kasutada 
LOBATOOL Perforeeritud vilti P180. 
Jämedateralisemad abrasiivid võivad jätta 
jälgi, mis jäävad laki alt paistma. 
Kui teine kiht peale kanda 24 tunni 
jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Üle 24 
tunnise have puhul on vahelihv vajalik.  
Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab 
pinda. 
 
W3+ 

 
Lahusti 
Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo’t.  
 
VOC/ LOÜ 
2004/42/CE 
EU LOÜ normatiiv sellele tootele 140g/l (2007/2010)  
WS EasyFinish matt sisaldab max 80 g/l LOÜ, WS EasyFinish poolmatt max 80g/l LOÜ, WS EasyFinish läikiv max 90 
g/l LOÜ 
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Kasutusjuhend  
• Korralikult loksutada 
• Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrit 
• Jälgida ohutusnõudeid 
• Jälgida ruumi sisekliimat 
• Tagada korralik ventilatsioon 

Vt lisaks üldised soovitused Lobadur lakkidega lakkimiseks 
 
Laki pealekandmine parkett ja puitpõrandatele: 

• Põrand ettevalmistada ja kruntida 
• Krundil lasta kuivada vastavalt tehnilises infos ettenähtud ajale 
• Kanda Easyfinish rulliga peale 
• Lasta kuivada 8-10 tundi 
• Vahelihv 
• Kanda Easyfinish rulliga peale 

 
Sobivad krundid 

• WS EasyPrime 
• Primaseal (lahustibaasiline) 
•  

Laki pealekandmine korkpõrandale 
• Lakkimist alustada, kui liim on täielikult kuivanud (järgida korgi tootja infot!) 
• Lakk kanda rulliga peale, mitte rohkem kui 2 kihti ühe päeva jooksul 
• Mitte kasutada korgil läikiva läikeastmega lakki 

Viimistlemata korgi lakkimine: 
• Kanda rulliga 3 kihti Easyfinish lakki korkpõrandale 
• Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö (vähendab riski korgi graanulite paisumiseks) 
• Vahelihv enne viimase kihi pealekandmist 

 
Ei ole soovitav kasutada vanal lakitud korgil või viimistletud korgil. Sellistel juhtudel sobib LOBADUR WS 2K Duo. 
 
 
Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta. 

 
 


