
MarkantNature

LOBA – Puu- ja parkettilattioiden pintakäsittelyn asiantuntija

Luonnollinen lopputulos. 
Monta hyvää ominaisuutta.
Kaksi telalevitystä - Valmis!

LOBASOL® MarkantNature yhdistää kovavahaöljyn parhaimmat ominaisuudet: 
suojan sekä trendikkään vaalean ja luonnollisen lopputuloksen. Tuotteen uniikki 
koostumus antaa lattialle käsittelemättömän ulkonäön eikä kellastu ajan myötä. 
Lisäksi lattia saa täyteläisen vettä ja likaa hylkivän pinnan.  

Kovavahaöljy
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Der richtige Servicepartner für Sie

Huomioi myös tekniset tiedot esitteestä, työohjeet 
ja käyttöohjeet.

Tekniset tiedot 

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:

Tämän takia asunnon omistajat
arvostavat MarkantNaturea:

Tämän takia MarkantNature saa 
ammattilaiset innostumaan:

Erityisominaisuudet

Käyttöalue

Työohjeita

•  Säilyttää puun luonnollisen tunnun ja ulkonäön

•  Antaa tasaisen, täyttävän pinnan

•  Hylkii vettä ja likaa

•  Lattia on käyttövalmis jo 24 tunnin kuluttua

•  Hyväksytty käytettäväksi lasten leluissa DIN EN 71-3 mukaisesti

MarkantNaturea voidaan käyttää myös yhdessä MarkantColor vaalei-
den sävyjen kanssa. Tämä mahdollistaa useat jännittävät ja trendik-
käät yhdistelmät. MarkantColor levitetään ensin ja suojaava kerros 
MarkantNaturea seuraavana päivänä. 

Soveltuu kaikille vaaleille puulajeille ja yhdessä vaaleiden 
MarkantColor sävyjen kanssa. 

• Levitä tasainen, ohut kerros MarkantNaturea, käytä LOBATOOL telaa 60 – 80
• Anna kuivua yön yli, vähintään 12 t, korkeintaan 24 t
• Välihio lattia tarvittaessa, käytä LOBATOOL grid pad -laikkaa, imuroi huolellisesti
• Levitä tasainen, ohut kerros MarkantNaturea, käytä LOBATOOL telaa 60 – 80
• Kulutus: noin 10-16 m²/l levityskertaa kohti

Tuotenro 10508-000009           Saatavilla 0,75 l ja 2,5 l            GISCODE Ö60

• Levitys telalla ergonomisessa seisoma-asennossa

• Vain 2 levitystä, välihionta tarvittaessa

• Helppo ja yksinkertainen levitys

•  Anti-slip hyväksytty R10, BGR 181 ja DIN 51130
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