
 

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 
 
Připravený firmou LOBA:  27.01.2008 DK/22.10.2009 MW 

LOBADUR® WS 2K Contact 
Dvousložkový vodní adhezní základní lak (můstek) pro lakování již nalakovaných parket 
bez mezibroušení. 
 
Balení: kombinované balení – 0,5 kg hmota a 0,25 kg tvrdidlo   
GIS kód: W3/DD  

 
Oblast použití: Vodní adhezní základní lak pro přelakování nově položených lakovaných nebo předlakovaných 

parket bez mezibroušení. 
Vhodný pro dodatečné dosažení nových povrchových vlastností, jako je ochrana hran lamel, 
změny stupně lesku, protiskluzných vlastností podle normy DIN 18032 nebo BGR 181. Ochrana 
proti žloutnutí světlého dřeva s přidáním LOBADUR® WS UV Protect. 
 

Ostatní upozornění: • Protřepejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 2 : 1 a vše ještě jednou důkladně 
protřepejte.  

• Po smíchání směs spotřebujte během 2 hodin. 

• Kvůli možnosti vzniku přetlaku, neskladuje již smíchaný materiál v uzavřených obalech 
 

Postup nanášení: 
(předlakované parkety, 
parkety lakované UV laky) 
 

1. Z materiálu (parket) lakovaných už z výroby důkladně odstraňte prach a všechny 
nečistoty. 

2. Naneste jednu vrstvu laku LOBADUR® WS 2K Contact pomocí nerezové špachtle. 
3. Po bezadhezním schnutí (cca 2 hodiny) naneste některý z dvousložkových vodních 

vrchních laků řady LOBADUR® WS 2K.  
4. Kvůli různým druhům možných povrchů je nezbytné provést zkoušku přilnavosti nebo 

vhodnost použití konzultovat s technickým oddělením firmy Loba, zastoupeným firmou 
LiKOR, s r.o.  

 
Doporučené nářadí: 
 

Nerezová špachtle  

Spotřeba: 
 

Cca 10 g/m²; vydatnost 1 kg = 100 m²; 1 kombinované balení vystačí cca na 70m². 
 

Doba schnutí: 
 

Přelakování je možné nejdříve po 2 hodinách (předpokládá se neadhezní schnutí),  
avšak nejpozději do 24 hodin. 
 

Ředidlo: Neřeďte, základní lak je již připraven ke zpracování. 
 

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců.  
Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C. 
Tvrdidlo obsahuje Izokyanát, Xi dráždivý ADR/RID-GGVS/E: Třída 3 F1 
 

  


