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LOBA HS 2K Intensive A.T./IntensiveColor A.T. 
2K olaj bázisú alapozó - lakkozható 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: LOBA HS 2K Intensive A.T./IntensiveColor A.T. – kétkomponensű, színtelen és 

színes kivitelű, hengerelhető, olaj bázisú alapozó parkettákhoz. Lakkozás után látványát 

tekintve egy olajozott (színtelen, vagy színezett) felületet érhető el.  

Felhasználási terület: Gyakorlatilag az összes európai és egzotikus fa faj esetében 

alkalmazható. Ellenőrizze le, hogy mely fafajok esetében használható az alapozó. Bármi 

kétség felmerülése esetén lépjen kapcsolatba a gyárral. Az éltapadás a vízbázisú lakkoknak 

köszönhetően minimális. A megfelelően fektetett és ragasztott, vagy nyíróerő álló ragasztó 

alkalmazásával a parketták és fapadlók esetében elkerülhető a tömbösödés.  

Jellemzők: 

- mindegyik szín összekeverhető egymással, számos variációs lehetőség

- kobalt és butánonoxim mentes

- egyszerű és biztonságos felhordás

- a fa nem szálasodik fel

- gyors száradás, 12 óra elteltével biztonságosan lakkozható

- nincs éltapadás

- kiemeli a fa természetes színét (színtelen)

TECHNIKAI ADATOK 

Kiszerelés edzővel: 

- 2,5kg – színtelen és színes (4 x 2,5kg/doboz)

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban legalább 12 hónapig 

tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek 

GISCODE: Ö40/DD+ 

Anyagigény: 20-40 g/m2 (25-50 m²/kg), a felület szívóképességétől függően 

Alkalmazási eszközök: 

 Kenőlemez (csak a színtelen verziónál), vagy hengeres felvitel LOBATOOL Microfaser 

60-80 henger-rel

 Áttörlés – LOBA bézs pad 
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Köztes csiszolás: 

Az alapozót ne csiszolja meg 

Száradási idő:  

Legkorábbi felületkezelés:  12 óra elteltével 

 

Ha az elvártnál lassabban szárad, várjuk meg míg a felület teljesen megszárad! 

 

Hígítás: az alapozót nem kell hígítani, késztermék 

Javasolt lakkok: 

- 2K InvisibleProtect A.T. 

- 2K Supra A.T. 

- WS 2K Duo 

- WS 2K Fusion 

- WS Easy Finish 

 

Egyedi szín elérése (opcionális): 

- PreTone white (fehér) 

- PreTone brown (barna) 

- PreTone black (fekete) 

 

 

Színválaszték (színgarancia nélkül): 

                               
Classic Grey       Country White     Ebony                    Golden Oak         Gunstock             Jacobean           Mosquite Red 

 

                
Privincial              Sedona Red       Special Walnut   Wheatered Oak    Transparent 

 

 

Használati útmutató: 

- Jól fel kell rázni a dobozokat 

- Az edzőt 1:5 arányban összeöntjük a HS 2K Intensive A.T. masszával és keverőszárral 

összekeverjük őket. Kisebb mennyiség esetén használja a LOBA „Mixing container” 

keverőedényt, vagy mérje ki a szükséges mennyiségeket. Az összekeverés után 2 órán 

át alkalmazható 

- A felületnek teljesen simának és síknak, alaposan átcsiszoltnak kell lennie, a fa 

nedvességtartalma nem haladhatja meg a 10%-ot 

- A padlónak nemcsak száraznak, hanem régebbi felületkezelő anyagoktól, olaj, zsír, 

viasz, szilikon, csiszolatpor és egyéb szennyezőanyagoktól mentesnek kell lennie. 

Szobahőmérséklet +15°C és +25°C, relatíve páratartalom 40% és 65%, a terméknek 

+18ºC és +25ºC között kell lennie. Szellőztesse a munkaterületet 

- Az alapozót a felhordáshoz öntse át lakkozó edénybe (LOBATOOL Bucket) 

- Alaposan kavarja össze az összetevőket 

- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és pórusossága, valamint a csiszolás 

finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. 

Javasoljuk, hogy adott esetben az építtetővel való engedélyeztetés érdekében 

készítsen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára 

- Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató“ című LOBA 

tájékoztatót 

 
 

                                         

 



 

 

 

- A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az 

elérhető színárnyalatot és az optikai összhatást. A különböző színű olajok egymással 

keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése érdekében lehetőség 

van áttetsző (Transparent) változat hozzákeverésére. Az egyenletes szín eléréséhez 

pigment telítettségre van szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész áttetszőt 

(Transparent) szabad egy rész színeshez adni 

- Nagyobb felületek esetében, több kannát keverjen össze egy nagyobb edényben 

- Ügyeljen a termékekre vonatkozó általános és termékspecifikus információk 

betartására 

- Ügyeljen a termékek általános információira, a biztonsági és egészségi előírásokra. A 

GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető 

kezelési útmutatóban található 

  

 

Kivitelezési javaslatok  

 

Színes alapozó (Intensive A.T.) 

Hengeres felvitel esetén (Lobatool Microfaser 60-80) 

1. Hengerrel (Microfaser 60-80) vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg alapozót 

2. A 30-60 perces beívódási idő után, egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del 

óvatosan szedje le a felesleget a felületről  

3. Száradjon legalább 12 órát 

4. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

5. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávos polírozóval 

6. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

 

Színtelen alapozó (Intensive A.T.) 

Hengeres felvitel esetén (Lobatool Microfaser 60-80) 

7. Hengerrel (Microfaser 60-80) vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg alapozót 

8. A 30-60 perces beívódási idő után, egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del 

óvatosan szedje le a felesleget a felületről  

9. Száradjon legalább 12 órát 

10. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

11. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávos polírozóval 

12. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

 

Színtelen alapozó (Intensive A.T.) 

Kenőlemezes felvitel esetén 

Csak hézagkitöltött padlók esetén és nem alkalmazható mély (erős) tónusú, vagy színezésre 

érzékeny fafajok estében. 

1. Rozsdamentes kenőlemezzel óvatosan és szakaszosan vigye fel az Intensive A.T.-t 

2. Azonnal és figyelmesen törülje át a felületet egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del  

3. Közvetlenül ezután rozsdamentes kenőlemezzel óvatosan és szakaszosan vigye fel az 

újabb réteg Intensive A.T.-t 

4. Azonnal és figyelmesen törülje át a felületet egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del 

5. Száradjon legalább 12 órát 

6. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

7. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávos polírozóval 

8. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak 

megfelelően) 

 
 

                                         

 



 

 

 

 

Fontos információk: 

A nem megfelelő mennyiség felvitele színeltérést okozhat. Színtelen alapozónál a fa 

szürkülését okozhatja, ha a rostok nem telítődnek (nem megfelelő mennyiség felvitele), vagy 

a kenőlemezes felhordás csak egy alkalommal történik meg.  

Bizonyosodjunk meg, hogy minden felesleges anyagot eltávolítottunk a parkettáról. Egyes 

egzotikus fafajokon a száradás több időt vehet igénybe. 

Figyelem! 

Az olaj alapú alapozóval átitatott, átázott ruhát, pad-et és más szerszámot csak lezárható 

tároló edényben tartson! Csiszolatport, ruhákat és más olajjal/viasszal szennyezett 

munkaeszközét nedvesítse át vízzel és lezárható edényben tárolja, vagy gondoskodjon a 

tűzgátlásról másképpen. Figyelem, öngyulladásra képes! 

 

 

Általános tájékoztató 

 

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószeres kefével kell tisztítani.  

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 55% és 65% közötti relatív 

páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A 

megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz 

szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység 

eléréséig ne alkalmazzon nedves tisztítást és ne helyezzen szőnyeget a felületre. A termékre 

vonatkozó adatok a műszaki információkban találhatók.  

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, fapadló, faburkolat, ipari parketta és 

padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a gyors nedvességtartalom változású fafajok 

(pl. bükk), a helyiség klímájának hirtelen (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatása 

méretváltozást eredményezhet. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyenetlen hézagoktól 

tartani.  

Kölcsönhatások: Meglágyulást, elszíneződést okozhatnak például szőnyegalátétek, 

bútorlábak, görgős-székek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok. A hézagokban 

letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. 

Hajszínezők, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok a felület tartós és 

visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.  

 

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára 

megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, 

és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási 

körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, 

hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA 

alkalmazástechnikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos 

szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben 

megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt 

információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével 

minden előzmény érvényét veszti. 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         


