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LOBA Invisible Protect  
2 komponensű lakk 

 

                         
 

Műszaki tájékoztató 

 
Megnevezés: LOBADUR Invisible Protect A.T. – kifejezetten nagy igénybevételű padlókra. 

Alkalmazásával megmarad a fa természetessége, valamint egy kezeletlen fa tapintásának 

érzete. A szinte teljesen láthatatlan réteg kivételesen nagy karcállósággal, kiváló vegyszer- és 

kopásállósággal rendelkező lakk.  

Felhasználási terület: Parketták, keményfa padlók, és parafa burkolatok lakkozására, az átlagostól 

a közületi, igen erős igénybevételi szintig. Használatával elérhető a BGR 181 és a DIN 51130 

irányelveknek megfelelő R9 csúszásmentességi osztályt. Gyakorlatilag az összes európai és 

egzotikus fához használható.  

 

Jellemzők:  

- természetes struktúra és érzet hasonlít a kezeletlen fapadlók tapintásához 

- kivételesen könnyű alkalmazás 

- 2 réteg elegendő alapozó nélkül 

- megnövelt csúszásgátló tulajdonság 

- nem fényesedik 

- kitűnő vegyszerállóság 

- könnyű takaríthatóság 

- a fa eredeti színe megmarad 

 

TECHNIKAI ADATOK 

 

Fényességi fokozat 60º-os beesési szögnél*:  

- 9 

Kiszerelés edzővel: 

- 1kg és 5kg (6 x 1kg/doboz és 2 x 5kg/doboz) 

Szárazanyag tartalom (összekeverés után): 

− 32 ± 2% 

Viszkozitás DIN 4: 

− 28 ± 2s 

 

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

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

ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek. 
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GISCODE: W2/DD+  

 

VOC: 2004/42/CE  

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

− max. 47g/l VOC-t tartalmaz 

 

Anyagszükséglet: hengerrel felhordva rétegenként 100-120 g/m2 (8-10 m²/kg)  

 

Alkalmazási eszközök: 

− LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozóhenger  

 

Száradási idő:  

Új lakkréteg felhordása leghamarabb:  4 – 6 óra elteltével 

Óvatosan járható: 4 – 6 óra elteltével 

Köztes csiszolás leghamarabb: 8 – 10 óra elteltével 

Könnyű igénybevétel: 24 óra elteltével 

Végső keménység és letakarás: 5 nap után  

 

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. 

Használjon LOBATOOL P120 vagy finomabb perforált pad-et (sárga), illetve P120, vagy finomabb 

csiszolórácsot. Újra lakkozás előtt óvatosan távolítsa el port. 

 

Hígítás: felhasználásra késztermék, nem hígítható. 

 

  

Előkészítés:  

− Az edző dobozának teljes tartalmát beleöntjük az Invisible Protect A.T. dobozába, ezzel 

1:10-es előírt arányú keveréket kapunk. A dobozt alaposan rázzuk fel az anyagok tökéletes 

összekeverése érdekében. Kisebb mennyiség összekeverésére használjon keverőedényt 

(LOBATOOL Mixing Container), vagy mérleggel mérje ki az anyagmennyiségeket. 

Összekeverés után 2 órán belül használja fel az anyagot. 

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

nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12%-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 75%, a terméknek +18ºC 

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

− A lakkot a felhordáshoz öntse át edénybe (LOBATOOL Bucket). 

− Alaposan rázza össze az összetevőket. 

− Ügyeljen a termékekre vonatkozó általános és termékspecifikus információk betartására. 

 

Kivitelezési javaslatok alapozó használata nélkül, normáltól egészen a közületi igénybevételi 

szintig 

Alkalmazható mind a merev és a rugalmas ragasztók használatakor. A LOBA 2K Invisible Protect 

A.T. különösen hatásos világos fafajok esetében, mint tölgy, kőris, juhar és világos bükk.  

1. Felület gondos előkészítése 

2. Hengerrel vigye fel a LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 

3. 8-10 órát hagyja száradni 

4. Köztes csiszolás 

5. Hengerrel vigyen fel újabb réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 



                                                 LAURUM PARKETTA ÉS PARAFA KERESKEDÉS 
 

           Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. Telefon: (+36-1) 335-0605 

          Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület Telefon: (+36-1) 203-3698 
                                           E-mail: info@laurum.hu      Honlap: www.laurum.hu 

 
3 

 

 

Kivitelezési javaslatok parafa padlókhoz: 

Csak a ragasztó megszáradása után szabad lakkozni 

 

a, Nem felületkezelt parafa padló: 

1. Hengerrel vigyen fel 2 réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 

2. Az első réteg után hagyja száradni egy éjszakán át (a szemcsék dagadási veszélyének 

csökkentése végett) 

3. Köztes csiszolás az utolsó réteg előtt 

 

b, Előlakkozott parafa padló: 

1. Kövesse a parafa forgalmazója által nyújtott információkat 

2. Köztes csiszolás után hengerrel vigyen fel egy réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 

 

c, Felújítás/régi padló újralakkozása: 

1. Alapos tisztítás LOBA CareRemover-rel. Körtárcsás gép és zöld pad használata szükséges.  

Ápolószer maradványok teljes eltávolítása. 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 réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 

 

 

Kivitelezési javaslatok normál igénybevételi szintre 

Az alapozó használata csökkenti a parkettaelemek oldallapjainak összetapadási veszélyét, 

egyben kiemeli a fa színét. Az anyagok alkalmazásával egy olajozott felület érzetét kapjuk mind 

látványban, mind érzetben, ötvözve a lakkozott padló tiszta tulajdonságaival.  

1. Felület gondos előkészítése, alapos csiszolása 

2. Vigye fel a LOBA HS 2K Intensive A.T. alapozót 

3. Hagyja száradni a technikai leírásnak megfelelően 

4. Hengerrel vigyen fel egy réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot 

 

 

Fontos információ 

A fa felszálkásodása esetén, köztes csiszolás után egy újabb réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. 

lakk felvitele javasolt. Ápolószerek alkalmazásával az egyedülállóan extra matt felület 

fényesedhet. Ezért nem javasolt a használatuk. Helyette, a még magasabb kopásállóság elérése 

végett vigyen fel egy újabb réteg LOBA 2K Invisible Protect A.T. lakkot, köztes csiszolás után. 

 

 

Általános tájékoztató 

 

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat azonnal tiszta vízzel 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.  
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Köztes csiszolás: Az első 24 órán belül köztes csiszolás nélkül újra lakkozható. Ezután már köztes 

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

el. Gondosan tisztítsa le a csiszolatport a felületről. 

 

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.  

 

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és száradásakor gyúlékony 

oldószergőzök képződnek. Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, 

dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell szellőztetni. A munkavégzés területén és a 

mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy azok a munka 

megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, az 

elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az 

oldószergőzök hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, 

növényeket és állatokat (akvárium).  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


