
 

Technický list výrobku 

 

Nedílnou sou částí tohoto technického listu jsou Všeobecné inform ace pro 
použití produkt ů 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: 01.10.2009 DK / 01.12.2009 MW 

LOBADUR® WS EasyPrime 
Základní vodní lak na polyuretan-akrylové bázi pro parkety a d řevěné podlahy.  
 
Stupeň lesku: Neudává se 
Balení: 10l, 5 l, 1l 
Obsah pevných látek: 30 ± 1% 
Viskozita: 18 ± 1s 
Obsah VOC látek dle normy 
EU 2004/42/CE (140g/l): 

75g/l      

GIS kód: W3 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy              
o nebezpečných látkách)  

 
Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy z evropských a většiny exotických dřevin. Seznamte se        

s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte 
prodejce nebo distributora. Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran.  
Má velmi dobrou plnivost.  
 

Pokyny na zpracování: 
 

• Materiál dobře protřepejte 
• Lak nevylévejte přímo na podlahu - používejte kbelík se sáčkem uvnitř - na aplikaci používejte 

váleček nebo nerezovou špachtli.  
• Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené s různobarevných dřevin      

a na barvené dřevěné podlahy nanášejte lak pouze pomocí válečku.     
 

 
Pokyny k nanášení: 
 

1. Na dobře zbroušený a vyrovnaný povrch naneste jednu vrstvu základního laku  
LOBADUR® WS EasyPrime válečkem nebo křížovým způsobem dvě vrstvy nerezovou 
špachtlí.  

2. Schnutí. 
3. Naneste vrstvu vrchní vodního laku LOBADUR® WS válečkem. 
 

Doporu čené nářadí: 
 

Váleček LOBA Deluxe 120  
Váleček LOBA Microfaser 100 –120 
Při použití válečku Microfaser dochází ke 
snížení bobtnavosti dřeva díky nižší spotřebě. 

Nerezová špachtle  

Spot řeba: 
 

Nátěr válečkem:  
LOBA Deluxe100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l) 
LOBA Microfaser 80-100 ml/ m² (10-12 m²/l) 
 

1. nátěr špachtlí cca. 40 ml/m² (25 m²/l) 
2. nátěr špachtlí cca. 20 ml/m² (50 m²/l) 
 

Doba schnutí: 
 

Při nanášení válečkem je přelakování 
možné nejprve po cca. 60 minutách. 
 
 

V případě prodlouženého schnutí (při 
nepříznivých klimatických podmínkách), 
vyčkejte úplného zaschnutí. 
 

Schnutí mezi prvními dvěma nátěry je cca. 30 minut. 
Nejdříve po 30 minutách je lak připravený k dalšímu 
přelakování špachtlí.  
 

V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých 
klimatických podmínkách), vyčkejte úplného 
zaschnutí. 
 

Vhodné vrchní laky k 
přelakování: 

Pro normální zát ěž Pro vysokou zát ěž Pro extrémn ě vysokou zát ěž 

LOBADUR® WS Viva LOBADUR® WS Viva 
LOBADUR® WS Global 
LOBADUR® WS EasyFinish 

LOBADUR® WS 2K Supra 
LOBADUR® WS 2K Duo 
 

Mezibroušení: U LOBADUR® WS EasyPrime neprovádějte mezibroušení. Pokud je vrstva laku příliš silná (nátěr 
válečkem, málo savý povrch) lze povrch zbrousit jednokotoučovou bruskou s brusným papírem 
LOBATOOL P 320. Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty a prach.  
 

Ředidlo: Neřeďte, materiál je připraven ke zpracování!  
 

Skladování a p řeprava: 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. 
 

 


