
MarkantNature

LOBA – Din partner för ytbehandling och underhåll

Ger golvet ett naturligt 
utseende med många fördelar
Två rollerappliceringar - Färdigt!

LOBASOL® MarkantNature kombinerar hårdvaxoljans bästa egenskaper av skydd med ett 
trendigt ljust och naturligt utseende. Produktens unika egenskaper ger det hårdvaxoljade 
golvet ett obehandlat utseende som inte gulnar med tiden. Dessutom får golvet en jämn 
och fyllig yta som effektivt motstår smuts och vatten.

Hårdvaxolja



®
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
at

 le
as

t i
n 

Ge
rm

an
y

BGR
181Loba GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Z-157.10-193

Ar
t.-

no
. 8

41
06

12
 S

E/
 M

ar
ch

 2
01

9
Su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge

Der richtige Servicepartner für Sie

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

Teknisk information 

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:

Därför uppskattar husägarna
MarkantNatures egenskaper:

Därför uppskattar hantverkarna
MarkantNatures fördelar:

Unika egenskaper

Användningsområde

Applicering

•  Bevarar träets naturliga och obehandlade utseende

•  Ger en jämn och fyllig yta

•  Vatten- och smutsavvisande

•  Golvet kan tas i bruk efter endast 24 timmar

•  Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3

MarkantNature kan med fördel användas på MarkantColors ljusa
kulörer. Detta ger möjlighet till ett fl ertal läckra och trendiga 
kombinationer. MarkantColor appliceras första dagen och nästa 
dag appliceras ett skyddande lager med MarkantNature. 

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

• Applicera MarkantNature i ett jämnt och tunt lager med LOBATOOL oil roller 60 – 80
• Låt torka över natt, minst 12 tim och max 24 tim
• Vid behov mellanslipa golvet med LOBATOOL grid pad, damsug noga
• Applicera MarkantNature i ett jämnt och tunt lager med LOBATOOL oil roller 60 – 80
• Åtgång: ca. 10-16 m²/l och applicering

Art. nr. 10508-000009    Finns i 750 ml och 2,5 l  GISCODE Ö60

• Rollerapplicering i ergonomisk stående arbetsställning

• Två appliceringar, mellanslipning vid behov

• Beprövad och enkel applicering

•  Certifi erad antislip R10 enligt BGR 181 och DIN 51130
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