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LOBA 2K Supra A.T. 
kerámiával erősített 2K lakk 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBADUR 2K Supra A.T. – matt, selyemfényű. Kerámia erősítésű, vízbázisú, 

kétkomponensű, kivételesen nagy karcállóságú, nagy rugalmasságú és kiváló 

vegyszerállóságú tiszta poliuretán lakk. 

Alkalmazási terület: Parketták, tömör fapadlók és parafa burkolatok lakkozására, átlagostól 

nagyon erős igénybevételig. Ezen kívül átlagos és nagyon erős igénybevételű PVC, linóleum, 

CV (habalátétes PVC) és vulkanizálatlan gumigranulátum (EPDM) burkolatokon 

alkalmazható. A gyártó jóváhagyása és javaslata alapján gyári PU felületkezelésű burkolaton 

ugyancsak használható. Nem alkalmazható vezetőképes, vagy disszipatív burkolatokon.  

Jellemzők: 

- új minőségi színvonalat képvisel

- megfelel a legmagasabb igényeknek

- hosszú élettartam

- ellenálló, kemény felület

- univerzális alkalmazhatóság

MŰSZAKI ADATOK 

Fényességi fokozat: 

- matt (ca. 25*)

- selyemfényű (ca. 44*)

Kiszerelés edzővel: 

 selyemfényű 1 kg és 5 kg

 matt 5 kg

Felhasználási idő: A lakk és az edző 5-25 °C között, eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig 

tárolható. A hőmérséklet a szállítás során sem lehet <5°C, illetve >25°C. 

GISCODE: W3/DD+ 

VOC: 2004/42/CE 

EU határérték az A/j kategóriába tartozó termékre: 140 g/l (2007,2010). 

Selyemfényű maximum 73 g/l VOC-t tartalmaz 

Matt maximum 70 g/l VOC-t tartalmaz 
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Anyagszükséglet: rétegenként 100-120 ml/m2 (8-10m²/l) 

Alkalmazási eszközök:  

- LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozóhenger  

- LOBATOOL Microfaser 100 -120 lakkozóhenger  

 

Száradási idő:  

Új lakkréteg felhordása leghamarabb:  4 – 6 óra elteltével 

Óvatosan járható: 4 – 6 óra elteltével 

Köztes csiszolás lehetősége leghamarabb: 8 – 10 óra elteltével 

Végső keménység: 24 óra elteltével 

Ápoló- és tisztítószer használata: 3 nap elteltével 

Köztes csiszolás: 

Az első 24 órán belül köztes csiszolás nélkül újralakkozható. Ezután már köztes csiszolás 

szükséges. Köztes csiszolással a végső réteg felhordása előtt egyenletes felületet érhető el. 

Hígítás: felhasználásra késztermék, nem hígítható. 

 

 

Előkészítés: 

- Rázza jól fel a kannát, és adja hozzá az edzőt 10:1 arányban. A keverést alapos 

összerázással végezze.  

- Nem teljes mennyiség összekeverésére használjon LOBATOOL Mischbecher 

keverőedényt.  

- Ne juttassa közvetlenül a padlóra, használjon LOBATOOL Versiegelungseimer 

keverővödröt 

- A bekevert anyagot két órán belül fel kell használni 

-  Ügyeljen a biztonsági előírásokra betartására 

- Ügyeljen a klimatikus tényezőkre* 

- Szellőztesse a munkaterületet* 

*Ügyeljen a vízbázisú LOBADUR termékekre vonatkozó általános információik betartására. 

 

Kivitelezési javaslatok parkettákhoz és tömör fapadlókhoz: 

1. Felület előkészítése és alapozása 

2. Hagyja megszáradni az alapozót, a műszaki előírásoknak megfelelően 

3. 2K Supra A.T. felhordása hengerrel 

4. 8-10 órát hagyja száradni 

5. Köztes csiszolás 

6. 2K Supra A.T. Ismételt felhordása hengerrel 

 

Javasoljuk alapozó használatát, mert csökkenti a parkettaelemek oldallapjainak 

összetapadási veszélyét trópusi fafajok esetében:  

 HS GlobaSeal 

 WS EasyPrime 

 PrimaSeal (oldószermentes) 

 

 

Kivitelezési javaslatok PVC és linóleumpadlókhoz: 

1. Készítse elő a padlót alaptisztítással 

2. Tisztítsa le a felületet tiszta vízzel 

3. Száradás 

4. 1 réteg 2K Supra A.T. felhordása hengerrel 

Alaptisztítás: 

 PVC: LOBA CareRemover és kb. 2 óra száradás 

 Linóleum: LOBA CareRemover és egész éjszakán át tartó száradás 

 
 

                                           

 

 



 

 

 

 

Kivitelezési javaslatok parafa padlókhoz: 

 Csak a ragasztó megszáradása után szabad lakkozni 

 Naponta maximum 2 réteget szabad felhordani 

a, Nem felületkezelt  parafa esetében: 

1. 3 réteg 2K Supra A.T. felhordása szükséges 

2. Az első réteg után hagyjuk száradni egy éjszakán át (a szemcsék esetleges dagadási 

veszélyének elkerülése érdekében) 

3. Köztes csiszolás az utolsó réteg előtt 

b, Felületkezelt parafa padló esetében: 

1. Kövesse a parafa forgalmazója által nyújtott információkat. 

2. Köztes csiszolás után vigyen fel egy-két réteg 2K Supra A.T. lakkot lakkozó hengerrel 

c, Felújítás/régi padló újralakkozása: 

1. Alaptisztítás LOBA CareRemover-rel. Egytárcsás gép, zöld és piros tárcsák használata, 

teljes, mélytisztítás szükséges. Kis mennyiségű ápolószer maradvány is tapadási 

problémát okozhat 

2. Tisztítsa le a felületet tiszta vízzel. 

3. Száradás után köztes csiszolás szükséges 

4. Lakkozó henger segítségével hordjon fel egy vagy két réteg 2K Supra A.T.-t 

 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 


