
LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

Materiały ścierne i pady – 
jakość premium
Ostatni szlif dla perfekcyjnych rezultatów

Poszczególne etapy szlifowania mają istotny wpływ na uzyskany końcowy efekt 
wykończenia parkietu. Produkty linii LOBASAND to oferta dla profesjonalistów,  
szerokiego zakresu materiałów ściernych i padów o najwyższej jakości. Zastosowane  
wysokowydajne materiały i technologie w połączeniu z popularnymi maszynami 
zapewniają najlepsze rezultaty.



Produkt Wymiary Forma * Szlifowanie zgrubne Szlifowanie 
pośrednie

Szlifowanie 
dokładne

Szlifowanie 
wykańczające Szlifowanie pośrednie

Taśma | Belt

200 x 750 mm P36 P40 P60

200 x 750 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

250 x 750 mm P24 P40 P60 P80 P100 P120

200 x 750 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

250 x 750 mm P40 P60 P80

 Rzep | krążek rzepowy

ø 150 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 178 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 150 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 178 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 200 mm P60 P80 P100 P120

ø 200 mm P40 P60 P80 P100

DoubleDisc ø 410 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

Siatka ø 406 mm P80 P100 P120 P120 P150 P180

Pad perforowany ø 410 mm P80 P100 P120 P150 P120 P150 P180

Rzep | Velcro Stripe 81 x 133 mm P240

Trójkąt | Triangle ø 80 mm P40 P60 P80 P100

Produkt Kolor Wymiary Obszar zastosowań

HandPadSet beżowy 85 x 135 x 10 mm Wyrównanie

Pad do uchwytu padów beżowy 250 x 120 x 10 mm Wyrównanie

SpecialPad beżowy ø 407 x 10 mm Wyrównanie

ScrubberPad czarny ø 406 mm Gruntowne czyszczenie

Pad do uchwytu padów zielony 250 x 120 x 10 mm Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie

SpecialPad zielony ø 408 x 10 mm Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie

SuperPad zielony ø 408 x 20 mm Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie

Włóknina matująca ø 406 mm Szlifowanie pośrednie

NormalPad biały ø 406 x 10 mm Polerowanie

SuperPad biały ø 409 x 20 mm Polerowanie

DustPad ø 406 mm Redukcja pyłu

Ceramika Tlenek glinu Korund 
cyrkonowy Węglik krzemu

* Legenda



Dlaczego sprzedawcy polecają 
produkty linii LOBASAND

Dlaczego wykonawcy stosują 
produkty linii LOBASAND

•  Ułatwiający sprzedaż projekt opakowania zbiorczego z  
jednoznacznym oznakowaniem produktu

• Sprawdzona jakość Premium firmy LOBA

•  LOBASAND - nadruk na tylnej stronie produktu gwarantuje 
oryginalne pochodzenie 

• Bardzo dobry stosunek ceny do jakości

• Wysokie bezpieczeństwo stosowania

•  Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki wskazówkom  
umieszczonym w Informacjach technicznych LOBA

• Duża trwałość, wysokie właściwości ścierne

• Bardzo dobry stosunek ceny do jakości

•  Przyjazny w użyciu projekt opakowania z jednoznacznym  
oznakowaniem produktu

• Informacja o uziarnieniu na odwrotnej stronie produktu

Linia LOBASAND to właściwe produkty do każdego  
zastosowania. Czy to renowacja parkietu, czy to nowy  
parkiet - uszlachetnienie przez koloryzację, olej czy lakier: 
Mając LOBASAND jesteś po właściwej stronie.

Materiały ścierne i pady LOBASAND są łatwe i bezpieczne w użyciu. W kartach informacji technicznych naszych lakierów i olejów 
znajdują się konkretne zalecenia co do wyboru odpowiednich produktów LOBASAND. W ten sposób uzyskuje się optymalne wyniki 
przy zabezpieczaniu posadzek drewnianych.

Materiały ścierne i pady LOBASAND przekonują swoją 
wytrzymałością i doskonałymi właściwościami ściernymi.
Przemyślany projekt etykiety optymalizuje codzienną pracę.

Cechy szczególne Obszary zastosowań

Zastosowanie

Optymalny projekt etykiety umieszczonej na opakowaniu zbiorczym zawiera wszystkie niezbędne informacje: w dobrze widocznym  
miejscu umieszczono nazwę produktu, wymiar, a także wielkość jednostki opakowaniowej. Kod kolorystyczny określa zastosowany 
materiał i uziarnienie. Dodatkowo co do formy i innych cech szczególnych pomoc stanowią piktogramy.

Nazwa produktu

Wymiary

Jednostka opakowania

Materiał
Kod EAN

Forma: pas

dysk

rolka

pas

trójkątdysk w formie  

gwiazdy z 9 otworami

Rzep

Nr art.

Ziarnistość

Nowa etykieta

Należy przestrzegać 
szczegółowych informacji 
technicznych, wskazówek 
dotyczących obróbki i zaleceń 
dotyczących wykonania prac. 
www.loba.de

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi specjaliści 
doradzą indywidualnie w zakresie Państwa projektów, a nasz kompetentny serwis zjawi się szybko na 
miejscu, jeśli potrzebne będzie tam wsparcie praktyczne. Gwarantuje to od samego początku pełne 
bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

Masze więcej pytań? Nie czekaj, skontaktuj się z nami:



Loba-Wakol Polska Sp. o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Polska

Tel.: +48 22 436 24 20

Fax: + 48 22 436 24 21

E-mail: biuro@loba-wakol.pl

www.loba-wakol.pl
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