
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Nemčija
Telefon: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-pošta: service@loba.de | www.loba.de

01
/0

4/
20

22

Stran� 1/3 

TEHNIČNE INFORMACIJE

PROZORNA

Podatki o izdelku

Št. artikla
11053 600 g 4 320

2,5 kg 4 120

Viskoznost DIN 4 19 ±2s

Trdni delci 93 ±2%

GISCODE Ö40/DD+

Skladiščenje in prevažanje 12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Ni občutljivo na zmrzal.

Dvokomponentni temeljni premaz High Solid na oljni osnovi za 
parket. Z opazno potemnitvijo lesa se poglobijo barve oljenega 
poda. Preprosta in zanesljiva obdelava deluje v kombinaciji z vsemi 
laki LOBADUR® WS z vsemi stopnjami sijaja.

• Bistveno intenzivnejša barva lesa
• Brez kobalta in butanonoksima
• Združuje videz oljenega lesa s prednostmi laka
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Les ne postane hrapav
• Ni učinka lepljenja robov

Področje uporabe:
Primerno za skoraj vse vrste evropskega in eksotičnega lesa. 
Upoštevajte seznam LOBA za vrste lesa, najdete ga na spletnem 
mestu www.loba.de. Če o čem niste gotovi, se obrnite na 
proizvajalca. Zmanjšan učinek lepljenja robov. Pri strokovno 
položenem in fiksno ali fiksno-elastično prilepljenem parketu in 
lesenih podih ne prihaja do lepljenja blokov.

HS 2K Intensive

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192
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Naprava za nanašanje / poraba materiala
Oljni valjček z mikrovlakni LOBATOOL 60-80/približno od 20 do 40g/m² (od 25 do 50 m²/kg), odvisno od vpojnosti podlage. 
Izravnajte z bež posebno blazinico LOBATOOL.

Vmesno brušenje
Temeljnega premaza vmes ne brusite.

Čas sušenja
• Primerno za prelakiranje po 12 urah.
• Pri počasnejšem sušenju počakajte, da se sušenje konča.

Priporočilo za nanašanje z valjčkom:
• Temeljni premaz na tanko nanesite z oljnim valjčkom z mikrovlakni LOBATOOL 60/80.
• Po učinkovanju, ki naj traja približno od 30 do 60 minut, celotno površino izravnajte z enoploščnim strojem in bež 

posebno blazinico LOBATOOL, odstranite vso odvečno količino.
• Sušenje najmanj 12 ur.
• Z valjčkom nanesite vodni lak LOBADUR® (skladno s tehničnimi informacijami).
• Vmesno brušenje z brusno tkanino LOBATOOL in podloženim brusnim trakom P240.
• Z valjčkom nanesite vodni lak LOBADUR® (skladno s tehničnimi informacijami).

Laki za prelakiranje:
• 2K InvisibleProtect A.T.

• 2K Supra A.T.

• WS 2K Duo.
• WS 2K Fusion.
• WS EasyFinish.

• Zmešajte maso, dodajte sredstvo za strjevanje v razmerju 5 : 1 in strojno zmešajte z mešalnikom za barvo LOBATOOL. Če 
morate zmešati delne količine, jih morate stehtati. Po mešanju je delo možno 2 uri.

• Pri pogoji na gradbišču z relativno zračno vlago nad 50 % je pomembno, da z ventilatorji zagotovite premikanje zraka.
• Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, 

silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
• Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni 

vlažnosti od 40 do 65 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno 
prezračevanje delovnih prostorov.

• Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju 
skozi vse leto.

• Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
• Dobro zmešajte material.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Navodila za obdelavo

HS 2K Intensive



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Nemčija
Telefon: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-pošta: service@loba.de | www.loba.de

01
/0

4/
20

22

Stran� 3/3 

TEHNIČNE INFORMACIJE

PROZORNA

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Lepljenje robov: Parket, ki ni nepremično prilepljen, leseni pod, lamelni parket z visokimi robovi, parket na tlakih s talnim 
ogrevanjem in vrste lesa, ki hitro spreminjajo vsebnost vlage (npr. bukev), se pri spremembah klime (temperatura, vlaga) v 
prostoru močno krčijo in raztezajo. Pri uporabi olj ne more priti do nastajanja rež zaradi odtrganja.

Medsebojni učinki: Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca 
stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko 
povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, 
motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Če ne dosežete nasičenja vlaken zaradi premajhne nanesene količine, na primer pri samo enkratnem nanašanju z lopatico, 
les posivi.
Med izenačevanjem morate v celoti odstraniti odvečni material. Na nekaterih vrstah eksotičnega lesa lahko pride do 
zakasnitev pri sušenju.
Prepojene krpe, blazinice in druga delovna sredstva hranite v zaprtih posodah, olje, pomešano s prahom zaradi brušenja 
ali prepojeno v krpah itd., pa navlažite, hranite v zaprtem vedru ali zavrzite na ognjevarno mesto – v nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost samovžiga.

Pomembne opombe

HS 2K Intensive


