
Tehniline informatsioon

LOBADUR®  WS Supra A.T.

Toote kirjeldus
2-komponentne  vesialuseline  täispolüretaanlakk,  tugevdatud  keraamiliste  lisanditega,  mis  annab  eriti  tugeva 
kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu keemilise vastupidavuse. 
Kasutusala
Parkett- ja laudpõrandate ning korkkatete lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. PVC ja 
linoleum, CV ja mittevulkaniseeritud kummkatted (EPDM) alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Võib 
kasutada polüretaanlakkidega tehases lakitud põrandatel, juhul kui tootja on niimoodi soovitanud. Ei soovitata 
elektrit juhtivatele ja elektrostaatilistele põrandakatetele.  

Olulised omadused
Tugevdatud keraamiliste lisanditega, mis annab eriti tugeva kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu 
keemilise vastupidavuse

• Võrdlusuuringutel parimad näitajad
• Vastav kõrgemaile standarditele
• Väga vastupidav pika aja jooksul
• Kannatab kõrgeid koormusi
• Universaalne kasutusala

Tehniline info
Artikkel nr

Läikeaste

Kuivaine 
sisaldus

11465

Poolläikiv (ca 44), matt (ca 25). 
Läikeaste on määratud 60ºC. 
Läikeaste sõltub temperatuurist, 
õhuniiskusest kuivamise ajal.

32 +/- 1% peale segamist

Kulu Rulliga 8-10 m²/l, 100-120 ml/ m²
Tööriistad LOBATOOL rull DeLuxe 120, 

LOBATOOL rull Microfaser 100-120

Pakendi 
suurus

Matt 5kg, poolläikiv 5kg, 1kg - iga 
pakend sisaldab tugevdajat (Härter)

Kuivamisaeg Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus 
pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 
5 päeva. Kuivamise aeglustamiseks 
lisada lakisegule LOBADUR WS 
Argo’t.

Pakkimine Alus: 96x5l
Kast: 2x5l
Alus: 360x1l
Kast: 6x1l

Ladustamine ja 
transport

Kindlalt suletud nõus, +5º C kuni 
+25ºC. Säilimisaeg 12 kuud. ADR 
määratluse järgi ei ole toode ohtlik.  

Giscode W3/DD+ Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks. 

2004/42/CE
Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). WS 2K Supra A.T. matt sisaldab max 70 g/l LOÜ, WS 
2K Supra A.T. poolläikiv sisaldab max 73 g/l LOÜ
Vahelihv – Kasutada LOBATOOL Perfovilti 180. Karedam abrasiiv võib jätta kriime ja ei sobi kasutada enne 
viimase lakikihi pealekandmist. Kui järgmise lakikihi pealekandmine toimus varem kui 24 tunni pärast, pole vahelihv 
vajalik. Enne viimase lakikihi peale kandmist tehtav vahelihv võimaldab saada täiuslikuma lõpptulemuse. 
Viskoossus DIN4 23+/- 1s peale segamist
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Tehniline informatsioon

LOBADUR®  WS Supra A.T.

Kasutusjuhend
Kasutamine parkett- ja puitpõrandatel:

• Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades
• Osalise koguse puhul kasutada LOBATOOL segunõud
• Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastäbrit
• Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi
• Järgida ohutusnõudeid
• Jälgida klimaatilisi tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus
• Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
• Vt Üldine info Lobadur vesialuseliste toodete kohta

Ettevalmistus

• Põrand lihvida, puhastada tolmust
• Kruntlakk peab olema kuivanud vastavalt selle tehnilistele nõuetele
• LOBADUR WS 2K Supra A.T. kanda peale rulliga
• Lasta kuivada 8-10 tundi
• Kergi vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale ruliga

Kruntlakid -   Vähendavad lippide liimumist, eriti troopilistel puitudel.
LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS EasyPrime, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline)
Ettevalmistus PVC ja linoleumi lakkimiseks

• Teha süvapuhastus, eemaldada täielikult kõik hooldusvahendite jäljed, et vältida probleeme laki nakkumisel

• Pesta üle puhta veega
• Lasta täielikult kuivada
• Üks kiht LOBADUR WS 2K Supra A.T.  kanda peale rulliga

Süvapesu- 
PVC 

• Grundreiniger special või CareRemoveriga
• Kuivamisaeg ca 2 tundi

Linoleum
 CareRemover
 Kuivamine üleöö

Kasutusjuhend korkpõrandatele lakkimiseks

• Peale liimimist kork rullida üle, et oleks tihedalt põrandale liimitud
• Lakki kanda maksimum 2 kihti päevas 

Viimistlemata kork
• Kanda rulliga 3 kihti lakki korgile

• Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö, et vähendada korgigraanulite paisumise võimalust
• Vahelihv enne viimase lakikihi pealekandmist

Eel-lakitud kork

• Järgida tootjapoolset informatsiooni
• Kui lakkimine on lubatud, siis teha vahelihv ja kanda rulliga kaks kihti LOBADUR WS 2K Supra A.T.

Vana lakikihi ülelakkimine

• Süvapesu CareRemover’iga. Vajalik ühekettaline poleermasin ja roheline või punane poleervilt. Kõik hooldusvahendite 
jäägid tuleb enne lakkimist täielikult eemaldada, et vältida probleeme laki nakkumisega

• Pesta üle puhta veega
• Peale kuivamist teha põhjalik vahelihv
• Kanda rulliga 2 kihti LOBADUR WS 2K Supra A.T.

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