
MarkantNature
Naturalny wygląd drewna 
o wielu sprawdzonych zaletach
Dwie warstwy naniesione rolką i gotowe!

LOBASOL® MarkantNature łączy w sobie ochronne właściwości naturalnego oleju z twardym 
woskiem z modnym wyglądem nieobrobionego drewna. Specjalna receptura nie ingeruje 
w strukturę drewna i sprawia, że powierzchnia drewniana wygląda, jakby była nieobrobiona. 
Jednocześnie podłoga otrzymuje równomierną, optycznie wypełnionąpowierzchnię, która 
zapewnia niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami i wodą.

Olej z twardym woskiem

LOBA – Twój partner w dziedzinie uszlachetniania i pielęgnacji powierzchni www.loba.de/pl
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Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
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LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Tel.: +49 7156 357 - 0  |  Faks: +49 7156 357 - 211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de
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Der richtige Servicepartner für Sie

Przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, 
wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących 
wykonania.

Informacje techniczne

LOBA jest zawsze po Twojej stronie i udziela wszelkich porad, po-
zwalających na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Nasi doświadc-
zeni specjaliści ds. zastosowań doradzają indywidualnie przy projek-
tach, a nasz kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na 
miejscu, jeśli potrzebne jest praktyczne wsparcie przy realizacji. 
Dzięki temu od samego początku możesz mieć pewność efektów 
i wiesz, że możesz na nas polegać.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:

Dlaczego klienci końcowi są 
przekonani do MarkantNature:

Dlaczego wykonawcy są 
przekonani do MarkantNature:

Wyjątkowe właściwości

Obszary zastosowań

Zastosowanie

•  Piękny, naturalny wygląd podłogi niepoddanej obróbce

• Równomierny i pełny wygląd

• Usuwa wodę i zanieczyszczenia

• Możliwość użytkowania już po 24 godzinach

• Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

Oprócz samej obróbki MarkantNature, również połączenie z 
jasnymi odcieniami MarkantColor tworzy wyjątkowe walory 
optyczne. W trakcie obróbki najpierw nanosi się MarkantColor, 
a następnie, po wyrównaniu, MarkantNature.

Nadaje się do wszystkich jasnych gatunków drewna oraz do drew-
nianych powierzchni barwionych jasnymi odcieniami MarkantColor.

• Nałożyć MarkantNature cienko i równomiernie wałkiem do olejowania LOBATOOL z mikrowłókniną 60–80
• Schnięcie przez noc, co najmniej 12 do maksymalnie 24 godzin
• W razie potrzeby wykonać szlif pośredni włókniną do szlifowania LOBATOOL, następnie odkurzyć
• Nałożyć MarkantNature cienko i równomiernie wałkiem do olejowania LOBATOOL z mikrowłókniną 60–80
• Zużycie na nanoszenie wynosi ok. 60–100 ml/m²

Nr artykułu 10508-000009         Dostępny w opakowaniach 750 ml i 2,5 l         GISCODE Ö60

• Ergonomiczna praca dzięki aplikacji za pomocą rolki

• Tylko dwa nanoszenia z opcjonalnym szlifowaniem pośrednim

• Bezpieczna i łatwa obróbka

•  Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130,            
grupa klasyfikacji R10.


