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LOBA EasyPrime 
vizes alapozó 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBA EasyPrime – vízbázisú, poliuretán-akrilát alapú, hengerrel és lehúzó vassal 

felhordható alapozó faparkettákhoz és tömör fapadlókhoz. 

Felhasználási terület: Európai és a legtöbb egzotikus fafajú parketták és tömör fapadlókhoz. 

Szintén felhasználható sportparketták, sportpadlók alapozásakor.  

Használatával a vízbázisú lakkok „élragasztó” hatása csökken. Enyhe rétegképző. 

Ellenőrizze a LOBA listájában szereplő fafajok névsorát, melyeknél ajánlott az alkalmazása.  

Jellemzők: 

- biztonságos használat

- nincs felhordásból adódó nyom

- optimális kötést biztosít a fa és a lakk között

- sokoldalú megoldást nyújt az alapozók körében

TECHNIKAI ADATOK 

Kiszerelés: 

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

Szárazanyag tartalom: 

- 30 ± 1%

Viszkozítás DIN 4: 

- 18 ± 1 s
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Felhasználási idő: Az alapozó 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) 

A termék maximálisan 75g/l VOC-t tartalmaz 

 

Anyagigény:  

- henger (Universal 100)  100-120 ml/m2 (8-10 m²/l)  

- henger (Microfaser 100-120)  80-100 ml/m² (10-12 m²/l) 

- kenőlemez     1. réteg kb. 40ml/m² (25m²/l) 

2. réteg kb. 20ml/m² (50m²/l) 

Alkalmazási eszközök: 

- LOBATOOL Universal 100 henger  

- LOBATOOL Microfaser 100-120 henger  

- LOBATOOL rozsdamentes kenőlemez 

 

A Microfaser henger alkalmazásakor kevesebb anyagfelvitel történik, ennek következtében a 

fa is kevésbé dagadhat meg. 

 

Száradási idő:  

Legkorábbi rétegfelvitel: 

- henger esetében   kb. 60 perc elteltével 

új réteg felvitele 24 órán belül 

- kenőlemez esetében   kb. 30 perc elteltével 

új réteg felvitele 24 órán belül 

 

Lassabb száradás esetén várjuk meg, míg szemmel láthatóan teljesen megszárad a felület.  

 

Köztes csiszolás: 

Megfelelő rétegvastagság esetén (hengeres felhordás, kevésbé szívóképes aljzat) a felületet 

egytárcsás géppel és flízzel csiszolható át. Átlakkozás előtt gondosan portalanítani kell. 

 

Hígítás: az alapozót nem kell hígítani, késztermék 

  

 

Előkészítés:  

 A dobozt alaposan rázza 

 Ne tegye közvetlenül az anyagot a parkettára, az alapozót zárható edényből 

(LOBATOOL Bucket) vigye fel a kívánt felületre 

 Hézaggal rendelkező régi padlózatok, magas festéktartalmú fafajok és színezett fák 

esetében a LOBA EasyPrime alapozót csak hengerrel szabad felvinni 

 Ügyeljen a biztonsági előírásokra 

 Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre* 

 Szellőztesse át a munkaterületet* 

 *Ügyeljen a vízbázisú LOBA termékek általános információira 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 



 

 

 

 

Kivitelezési javaslat faparketta és tömör fapadlókhoz: 

1. Készítse elő a felületet és hengerrel vigye fel a LOBA EasyPrime alapozót, vagy 

kenőlemezes felhordás esetén két, egymásra merőleges réteget a LOBA EsayPrime 

alapozóból 

2. Hagyja az alapozót száradni legalább 1 órát 

3. Hengerrel vigye fel a LOBA vízbázisú lakkok egyikét 

3. a, vagy hengerelje fel a LOBA UV fényre keményedő vízbázisú termékét 

 

Kivitelezési javaslat kenőlemezes felhordásra faparketta és tömör fapadlókhoz: 

Kenőlemezes felhordást ne alkalmazzon színezett-, tűlevelű-, trópusi fafajoknál, hő vagy 

vegyileg kezelt fáknál, erősen szennyezett idős padlóknál, hézagos, fózolt padlóknál és 

sportparkettáknál.  

1. Készítse elő a felületet és kenőlemezzel vigyen fel egy réteg LOBA EsayPrime alapozót 

2. Hagyja az alapozót száradni legalább fél órát 

3. Kenőlemezzel vigye fel a második réteg LOBA EsayPrime alapozót 

4. Hagyja az alapozót száradni legalább fél órát 

5. Hengerrel vigye fel a LOBA vízbázisú lakkok egyikét 

 

Ajánlott lakkok: 

Normál igénybevétel:   LOBA Life 

Erős igénybevételre:   LOBA Viva 

     LOBA EasyFinish 

     LOBA Global 

     LOBA Hybrid A.T. 

Rendkívül erős igénybevételre: LOBA 2K Duo 

     LOBA Supra 

     LOBA Rush 

 

 

Tartsa be a LOBA termékek általános feldolgozási utasításait! 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 


