
MarkantColor
Oändliga designmöjligheter 
med beprövade egenskaper
Nya kulörer - Trendiga kombinationer med MarkantNature

De nya kulörerna är framtagna för vår världsbekanta MarkantColor. Vi lanserar nu 
totalt 17 kulörer, indelade i tre baskulörer, sju träkulörer och sju trendkulörer. 
Den infärgande hårdvaxoljan tar fram träets naturliga skönhet och förstärker träets 
struktur. Möjligheten att blanda olika kulörer och att kombinera MarkantColors ljusa 
kulörer med MarkantNature ger oändliga designkombinationer.

Hårdvaxolja

LOBA – Din partner för ytbehandling och underhåll



MarkantColor

Markant MarkantNature

Transparent hårdvaxolja 
med en fyllig yta

Naturlig 
träkänsla 

Högkvalitativ hårdvaxolja för infärgning av parkett och trägolv. 
Förstärker den naturliga trästrukturen och ger ytan hög motståndskraft mot smuts och vatten.

• Ger en jämn och fyllig yta
• Bygger slitstarka skikt
• Vatten- och smutsavvisande
• Säkert och beprövat system
• Framhäver träets naturliga skönhet
• Alla kulörer är blandningsbara med varandra
• Kan kombineras med Markant och nya MarkantNature
• Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3

Användningsområde
För infärgning av parkett och trägolv. Lämplig för nästan alla Europeiska och exotiska träslag som 
är listade i LOBAs Träslagslista. Finns i LOBAs produktkatalog och på www.loba.de/en.

Högkvalitativ hårdvaxolja som framhäver träets naturliga struktur 
och ger ytan hög motståndskraft mot smuts och vatten.

• Ger en jämn och fyllig yta
• Bygger slitstarka skikt
• Vatten- och smutsavvisande
• Säkert och beprövat system
• Enkel rollerapplicering i ergonomisk stående arbetsställning
• Framhäver träets naturliga skönhet
• Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3
•  Certifi erad antislip R10 enligt BGR 181 och DIN 51130

Användningsområde
För infärgning av parkett, kork och trägolv. 
Lämplig för nästan alla Europeiska och 
exotiska träslag som är listade i 
LOBAs Träslagslista. Du fi nner listan i LOBAs 
produktkatalog och på www.loba.de/se.

Högkvalitativ hårdvaxolja. Med unika egenskaper som ger det 
hårdvaxoljade golvet ett obehandlat utseende. Bibehåller träets 
ljusa och naturliga utseende.

• Ingen infärgning, bevarar träets naturliga utseende utan att gulna
• Ger ett vackert och naturligt utseende som ett obehandlat golv
• Ger en jämn och fyllig yta
• Vatten- och smutsavvisande
• Enkel rollerapplicering i ergonomisk stående arbetsställning
• Säkert och beprövat system
• Rekommenderas för barnleksaker enligt DIN EN 71-3
•  Antislip R10 certifi erad enligt BGR 181 och DIN 51130

Användningsområde
Lämplig för ek och andra ljusare träslag, 
samt även lämplig i kombination med
MarkantColors ljusa kulörer.

Nya kulörer - Nya möjligheter

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13



900126 
Vit

900148 
Grå

900005 
Svart

800132 
Rökt Ek

800200 
Anik Ek

800127
Walnut

800145 
Kambala

800150 
Wenge

800149 
Sucupira

800099 
Mahogny

900127 
Kalk

900145 
Sand

900146 
Pearl

900143 
Oyster

900147 
Silver

700133 
Papyrus

900144 
Clay
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• Beakta våra sliprekommendationer vid infärgning
• Applicera MarkantColor noga sektionsvis med LOBATOOL Trowel (spackel)
• Fördelningspolera omgående med polermaskin och LOBATOOL SpecialPad beige
• Låt torka över natten, minst 12 tim och max 24 tim
• Rolla på Markant (sidenmatt, matt el. extramatt) el. för ljusa kulörer applicera MarkantNature med

LOBATOOL Oil roller Microfi ber 60 – 80, iett tunt och jämn lager!
• Kan beträdas efter 12 timmar
• Golvet kan tas i bruk efter 24 timmar
• Åtgång vid spackelapplicering: ca: 50 m²/l
• Åtgång vid rollerapplicering: ca: 10-16 m²/l

Obehandlat trä

Ta även del av teknisk information från produktblad,
appliceringsråd och bruksanvisningar. Teknisk information 

Art. nr. 10508     Finns i 17 olika kulörer (750 ml och 100 ml provburkar)             GISCODE Ö60

Roller applicering

LOBASOL® Markant 
(sidenmatt, matt, extramatt)

för alla kulörer

Roller applicering

LOBASOL® MarkantNature

för ljusa kulörer

LOBASOL® MarkantColor
17 kulörer

eller

MarkantColor applicering
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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 fi nns alltid vid din sida för att med tips och råd säkerställa din framgång. 
Våra erfarna experter hjälper gärna till med dina projekt, små som stora. 
Vår kompetenta tekniska support står alltid till ditt förfogande när du snabbt behöver 
hjälp. Du kan lita på oss!

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss:

Din distributör i Skandinavien:
LOBA Scandinavia AB
Orrekulla Industrigata 19
SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige
Tel: +46 (0)31-89 48 30
E-mail: info@order.se 
Order: order@loba.se 
www.loba.se


