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LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56 – 62
71254  Ditzingen 
Germany
Tel.: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de/en

LOBA on aina tukenasi antaen neuvoja ja toimitaohjeita varmisten menestyksen. 
Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään projekteissasi. Osaava tekninen 
tukemme on käytössäsi, kun tarvitset nopeasti apua paikan päällä. Voit aina 
luottaa meihin!

Onko sinulla kysymyksiä? Ota yhteyttä meihin:

LOBA maahantuonti Pohjoismaissa: 
LOBA Scandinavia AB
Orrekulla Industrigata 19
SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige
Tel: +46 (0)31-89 48 30
Email: info@order.se
Order: order@loba.se



MarkantColor
Lukemattomia design 
mahdollisuuksia testatuilla 
ominaisuuksilla
Uudet värisävyt - Trendikkäät yhdistelmät MarkantNaturen kanssa

Maailmanlaajuisesti käytetyn MarkantColorin uusi värivalikoima sisältää 17 sävyä: 
kolme perussävyä, seitsemän puusävyä ja seitsemän trendisävyä. Sävytetty 
kovavahaöljy tuo esiin puun luonnollisen kauneuden ja vahvistaa puun luonnollista 
ulkonäköä. Mahdollisuus sekoittaa MarkantColorin vaaleat sävyt ja MarkantNature 
mahdollistavat lukemattomat design väriyhdistelmät.

Kovavahaöljy

LOBA – puu- ja parkettilattioiden pintakäsittelyn asiantuntija



MarkantColor

Markant MarkantNature

Läpinäkyvä 
kovavahaöljy 

Luonnollisen puun 
tuntu 

Korkealaatuinen kovavahaöljy puu- ja parkettilattian sävyttämiseen. 
Vahvistaa luonnollista puun profi ilia ja tekee pinnasta vettä ja likaa hylkivän.

• Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
• Muodostaa kulutusta kestävän kalvon
• Hylkii vettä ja likaa
• Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
• Tuo esiin puun luonnollisen kauneuden
• Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa
• Voidaan yhdistää Markantin ja uuden MarkantNature kanssa
• Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan

Käyttökohde
Puu- ja parkettilattian värjäämiseen. Soveltuu lähes kaikille eurooppalaisille ja 
eksoottisille puulajeille. Katso LOBA soveltuvuuslista www.loba.de/fi  tai LOBA tuotekatalogi.

Korkealaatuinen kovavahaöljy tuo esiin puun luonnollisen 
struktuurin. Tekee pinnasta vettä ja likaa hylkivän.

• Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
• Muodostaa kulutusta kestävän kalvon
• Hylkii vettä ja likaa
• Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
• Levitys telalla ergonomisessa seisoma-asennossa
• Tuo esiin puun luonnollisen kauneuden
• Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan
•  Luistonesto antislip R10,  BGR 181 standardin DIN 51130 mukaan

Käyttöalue
Puu- ja parkettilattioille. Sekä julkisiin 
tiloihin että asuintiloihin. Soveltuu lähes 
kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille 
puulajeille. Katso LOBA soveltuvuuslista 
www.loba.de/fi  tai LOBA tuotekatalogi.

Korkealaatuinen, luonnollinen  kovavahaöljy.  Tuotteen uniikit 
ominaisuudet antavat puun pinnalle käsittelemättömän ulkonäön. 
Säilyttää puun vaalean sävyn.

• Ei sävytä, säilyttää puun luonnollisen ulkönäön, ei kellastuta
• Antaa kauniin ja luonnollisen ulkönäön, kuten 
 käsittelemätön puulattia

• Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
• Hylkii vettä ja likaa
• Helppo levitys telalla ergonomisessa seisoma-asennossa
• Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
• Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan
• Luistonesto antislip R10,  BGR 181 standardin DIN 51130 mukaan

Käyttöalue
Soveltuu tammelle ja muille vaaleille 
puulajeille, sekä yhdessä MarkantColor 
vaaleiden sävyjen kanssa.

Uudet värisävyt - Uudet mahdollisuudet

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13



900126 
Valkoinen

900148 
Harmaa

900005 
Musta

800132 
Smoaked Oak

800200 
Antique Oak

800127
Walnut

800145 
Kambala

800150 
Wenge

800149 
Sucupira

800099 
Mahagoni

900127 
Chalk

900145 
Sand

900146 
Pearl

900143 
Oyster

900147 
Silver

700133 
Papyrus

900144 
Clay
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• Huomioi ja noudata hiontaohjeitamme
• Levitä MarkantColor huolellisesti osissa LOBATOOL Trowel - lastalla 
• Tasoita välittömästi laikkakoneella ja LOBATOOL SpecialPad beige - laikalla
• Anna kuivua yön yli, vähintään 12 t, korkeintaan 24 t
• Levitä Markant (puolikiiltävä, himmeä tai täyshimmeä) tai MarkantNature (vaalea sävy) käytä LOBATOOL öljytela Microfi ber 60 – 80.  
 Levitä ohut ja tasainen kerros.

• Kävelynkestävä 12 tunnin kuluttua
• Lattia on käyttövalmis 24 tunnin kuluttua
• Kulutus lastalevityksellä: noin 50 m²/l
• Kulutus telalevityksellä: noin 10-16 m²/l

Käsittelemätön puu

Huomioi tekniset tiedot esitteestä, työohjeet ja käyttöohjeet. Tekniset tiedot 

Tuotenro 10508           Saatavilla 17 värisävyä (0,75 kg sekä 100 ml näytepurkki)          GISCODE Ö60

Levitys telalla 

LOBASOL® Markant 
(puolihimmeä, himmeä, täyshimmeä)

kaikki värisävyt

Levitys telalla

LOBASOL® MarkantNature

vaaleat värisävyt

LOBASOL® MarkantColor
17 värisävyä

tai

MarkantColor käyttöohje


