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LOBA V6 
tartós ápolószer 

 

Műszaki tájékoztató 

 

 
 

Megnevezés: Vízbázisú, speciális PU, elsődleges beápoló szer, hosszantartó védelemre. Azonnal 

használható poliuretán tartós ápolószer, a lakkozott felületeken védőréteget képez, ezáltal véd az 

enyhe karcolások és a kopás ellen; véd az idő előtti elhasználódás ellen, valamint tevékenyen 

hozzájárul a padló élettartamának megnöveléséhez. A megfakult, megkopott felületet megújítja, 

fényessé teszi a burkolatot. A felhordott filmréteg komolyan ellenáll a legerőteljesebb 

igénybevételnek is, így közintézmények, nagy forgalmú üzlethelyiségek, irodák terhelésének. 

Eltávolítani csak mechanikai úton lehetséges. 

Felhasználási terület:  

Elsődleges ápoló- és felújító szer felületkezelt tömörfa parketta, parafa-, linóleum- és PVC 

burkolatokra. 

 

Jellemzők:  

- nagyon tartós ápolószer 

- fényes és matt kivitelben is elérhető 

- jól ellenáll a cipőtalp nyomoknak 

- univerzálisan alkalmazható különböző padlókra 

 

 

Technikai adatok: 

 

Kiszerelés:  fényes és matt: 5 és 1 liter (4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz) 

Fényességi szint (60º-os beesési szögnél): 34 (matt) 

Felhasználási idő:  a termék 5-25 °C között, eredeti, zárt csomagolásban 24 hónapig tárolható. 

Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek.  

GISCODE:  GE 10 

Anyagszükséglet: 4l/100m² (25 m²/l) 

Szerszám:   LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszköz 
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Száradási idő:   óvatosan járható 1 – 2 óra elteltével 

  teljes igénybevétel 12 óra elteltével 

Hígítás:   a terméket nem kell hígítani, késztermék 

Tartalmaz: (az EU ajánlásainak eleget téve) kevesebb, mint 5% anionos felületkezelő 

anyagok és tartósítószerek. További összetevők: polimer vegyületek, vízben 

oldódódó oldószerek  

PH-érték:  fényes: 9 

 matt:  8,5 

    

 

Előkészület: 

A felületnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A piszkot és port porszívóval, seprűvel, 

vagy mop-pal takarítsa fel. Ezután egy nedves mop-os felmosás következzék LOBA Cleaner, vagy 

LOBA CleanFix tisztítószerrel. A felületen megmaradt, régi ápolószerek eltávolítását LOBA 

CareRemover mélytisztító szerrel végezhetjük el. Ezért kérjük, újra tekintse át a felsorolt anyagok 

technikai leírását. 

 

Használati útmutató: 

Jól rázza fel a terméket. Egyenletesen vigyen fel a tiszta és száraz padlóra LOBA V6 tartós 

ápolószert LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszközzel (kb. 40 ml/m²). Nagy területek ápolására 

széles fejű takarító mop, vagy más célszerszám is alkalmazható. Nyomjon ápolószert a padlóra, 

majd egyenletes réteget dolgozzon szét a felületen. Ne nyomja túlzottan a felhordó eszközt, az 

alkalmazás során mindvégig maradjon a padlón, ne emelje meg. Az egyik saroktól elindulva az 

ajtó irányába haladjon faltól falig. Száradási idő alatt ne lépjen a felületre, csíkosságot vonhat 

maga után. A padlóra 1-2 óra száradás után, óvatosan ráléphet. 

 

Mélytisztítás: 

A LOBA V6 tartós ápolószer mélytisztítással – biztonságos módon - nem távolítható el fa- és parafa 

parkettáról. Néhány újonnan fektetett mérnöki parketta esetében rétegelválást eredményezhet. 

A mélytisztítás a legtöbb esetben elégséges tapadást biztosít. 

 

 

Tartsa be a LOBA termékek általános felhasználási utasításait! 

 

 

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 
 
 
 

        

 


