
LAURUM Kft. 
Bemutatóterem: H-1032 Budapest, Kiscelli u. 74. 

Telephely: H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. 

Telefon: +36 1 335-0605; +36 20 401-5810, 

E-mail: info@laurum.hu

Honlap: www.laurum.hu 

LOBA EasyFinish 
vízbázisú lakk 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBADUR EasyFinish – matt, selyemfényű, fényes egykomponensű, vízbázisú, PU-

akrilát lakk kivételes ellenálló képességgel.  

Felhasználási terület: Parketták, kemény faparketták, parafa parketták lakkozására, normáltól 

egészen a közületi, erős igénybevételi szintig. A sportpadlók követelményeinek is megfelelő 

(DIN 18032) az EasyFinish selyemfényű lakk, kombinálva Loba SportCare ápolószerrel  

Jellemzők: 

- rendkívül széles felhasználás, alkalmazhatóság

- hosszú ideje bizonyított rendszer

- nagyon könnyű alkalmazás

- igen jó ár-érték viszony

- elérhető 3 fényességben – matt, selyemfényű, fényes
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TECHNIKAI ADATOK 

 

Fényességi szint (60º-os beesési szögnél):  

- matt (ca. 20) 

- selyemfényű (ca. 40*) 

- fényes (ca. 120*) 

 

Kiszerelés: 

- matt: 5 l (4 x 5 l/doboz) 

- selyemfényű: 10 l, 5 l, 1 l (1 x 10 l; 4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz) 

- fényes: 5 l, 1 l (4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz) 

Szárazanyag tartalom: 

 32 ± 1%  

Viszkozítás DIN 4: 

23 ± 1 mp 

 

 

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

tárolható. Szállításkor sem eshet 5°C alá, illetve 25°C fölé a hőmérséklet. Az ADR-nek 

megfelelően nem tartozik a veszélyes termékek körébe 

GISCODE: W3+  

VOC: 2004/42/CE  

Az EU országain belül a termék az A/i kategóriába tartozik: 140 g/l (2007,2010) 

 matt max. 80g/l VOC 

 selyemfényű max. 80g/l VOC 

 fényes max. 90g/l VOC-t tartalmaz 

 

Anyagigény: rétegenként 100-120 g/m2 (8-10 m²/l)  

Alkalmazási eszközök: 

 LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozó henger  

 LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkozó henger  

 

 

Száradási idő:  

Legkorábbi újralakkozási lehetőség:  4 – 6 óra elteltével 

Óvatos rálépés: 4 – 6 óra elteltével 

Legkorábbi köztes csiszolás lehetősége: 8 – 10 óra elteltével 

Mérsékelt használat: 24 óra elteltével 

Végső keménység elérése: 5 nap elteltével 

 

Köztes csiszolás: 

LOBATOOL P120, vagy finomabb pad, illetve P120, vagy finomabb csiszoló háló. Az EasyFinish 

fényes lakk alkalmazásakor LOBATOOL P180 pad-et használjunk.  

Köztes csiszolás nélkül, az első 24 órán belül újra lehet lakkozni. Ezután már a köztes csiszolás 

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

Hígítás: a lakkot nem kell hígítani, késztermék 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           



 

 

 

Előkészítés:  

 A dobozt alaposan rázza 

 Ne tegye közvetlenül az anyagot a parkettára, a lakkot zárható edényből (LOBATOOL 

Bucket) vigye fel a kívánt felületre 

 Ügyeljen a biztonsági előírásokra 

 Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre* 

 Szellőztesse át a munkaterületet* 

 *Ügyeljen a vízbázisú LOBADUR termékek általános információira 

 

Kivitelezési javaslatok  

 

Parketta és tömörfa padlók  

1. Felület előkészítése és alapozása 

2. Hagyja az alapozót megszáradni a technikai előírásoknak megfelelően 

3. Hengerrel vigye fel a LOBA EasyFinish lakkot 

4. 8-10 órát hagyja száradni 

5. Köztes csiszolás 

6. Hengerrel vigye fel a LOBA EasyFinish lakkot 

Alapozó használata javasolt: 

Csökkenti a szétnyílás esélyét a trópusi fafajtáknál: 

 LOBA EasyPrime 

 LOBA PrimaSeal (oldószeres) 

 

Használati útmutató parafa parketta esetében: 

 Csak a ragasztó megszáradása után szabad lakkozni 

 Maximum 2 réteget szabad felhordani naponta 

 Ne használjon EasyFinish fényes lakkot parafa lakkozására 

Felületkezeletlen parafa esetében: 

1. Hengerrel vigyen fel 3 réteg LOBA EasyFinish lakkot 

2. Az első réteg után hagyjuk száradni egy éjszakán át (esetleges hólyagosodás 

elkerülése végett) 

3. Köztes csiszolás az utolsó réteg előtt 

Régi (használt) és előlakkozott parafa padló lakkozására nem a LOBA EasyFinish, hanem a 

LOBA WS 2K Duo lakk használata javasolt. 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 


