
Tehniline informatsioon

LOBADUR®  Hybrid A.T.

Toote kirjeldus
Puidu  loomulikku  tooni  rõhutav,  1-komponentne  elastne  vesialuseline  modifitseeritud  õlide  baasil  polüretaan-
dispersioonlakk ülisuurepärase vastupidavusega.
Kasutusala
Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni väga kõrge koormuseni. Toob silmapaistvalt esile 
puidu loomuliku värvi, eriti tumedatel eksootilistel puitudel rõhutab selle säravat tooni. Lisaks tavapärasele 
vesialuselistele lakkidele omasele õhukesele kile tekitamisele, oksüdatiivse kõvenemise toimel lisanduval lakile 
eriomadused, eelkõige kõrge vastupidavus kriimustustele. See lakk vähendab silmapaistvalt lippide liimumist. Ei 
teki valgeid pragusid ühenduskohtadesse.  
Olulised omadused

• Puidu looduslikku tooni rõhutav 
• Vesialuseline
• Kahekordse kuivamisega
• Väljapaistvalt vastupidav

Tehniline info
Artikkel nr

Läikeaste

Kuivaine 
sisaldus

11049

Poolläikiv (ca 45)

36 +/- 1%

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

Tööriistad LOBATOOL rull DeLuxe 120, 
LOBATOOL rull Microfaser 100-120

Pakendi 
suurus

Poolläikiv 5l Kuivamisaeg

Vahelihvimine

Ettevaatlikult üle põranda kõndida 4-
6 tunni pärast, enne vahelihvi 
tegemist lasta kuivada vähemalt 8-
10 tundi; kerge koormus pärast 24 
tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.  
Kui teine kiht peale kanda 24 tunni 
jooksul, siis vahelihv pole vajalik. 
Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab 
pinda. Enne vahelihvi lasta kuivada 
vähemalt 8-10 tundi.

Pakkimine Alus: 128x5l
Kast: 4x5l

Ladustamine ja 
transport

Kindlalt suletud nõus, +5º C kuni 
+25º C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR 
määratluse järgi ei kuulu ohtlikke 
ainete hulka. 

Giscode W3+ Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks. Kuivamise 
aeglustamiseks lisada max 5% 
LOBADUR Argo’t. 

2004/42/CE
EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140g/l (2007/2010) WS Hybrid A.T. sisaldab max 79 g/l LOÜ
Viskoossus DIN4 26+/- 1s

Kasutusjuhend
• Korralikult loksutada

• Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrit
• Kanda ühtlase kihina, kandes erineva paksusega erinevatesse kohtades jääb tulemus ebaühtlane
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• Tingimata soovitame tammepuitu lakkides kasutada eelnevalt kruntlakki EasyPrime
Ettevalmistus
Pealekandmiseks ilma kruntlakita, nt eksootilistele puitudele

• Ettevalmistatud põrandale kanda rulliga peale LOBADUR® Hybrid A.T. ja lasta kuivada

• Rullida teine kiht LOBADUR® A.T. 
• Lasta kuivada, vahelihv

• Kanda rulliga peale LOBADUR Hybrid® A.T. 
• Samal päeval ei ole soovitav kanda peale rohkem kui 2 kihti lakki; esimese lakikihi võib asendada sobiva kruntlakiga

Tammepuidu lakkimine

• Ettevalmistatud pinnale kanda rulliga WS EasyPrime
• Lasta kuivada üleöö

• Kanda rulliga peale LOBADUR® Hybrid A.T.
Sobivad krundid
Soovi korral, eriti troopiliste puiduliikidel kasutada kruntlakina : LOBADUR® PrimaSeal (lahustibaasiline), LOBADUR® WS 
EasyPrime

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.
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