
LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

2K Supra

Super szybki, Supra odporna na 
zarysowania – można już po 12 
godzinach w pełni obciążać!
Odporny na zarysowania lakier wodorozcieńczalny długo utrzymująca się ochrona i 
bardzo wysoka siła wypełnienia   

Masz duże wymagania? My też! Zdecyduj się na 2K Supra A.T. o optymalnej recepturze i  
korzystaj z ekstremalnie odpornej i trwałej powierzchni. Wykorzystaj przewagę czasu: 
Zabezpieczoną podłogę można już po 12 godzinach w pełni obciążać.

Wzmocniony ceramicznymi opiłkami, 2-składnikowy lakier poliuretanowy do  
parkietu na bazie wody.

 Zoptymalizowa

na receptura



Dlaczego klienci 2K Supra A.T.  
są przekonani do produktu:

Dlaczego wykonawcy są  
zachwyceni 2K Supra A.T.:

•   Trwała podłoga dzięki optymalnej ochronie przeciw  
zarysowaniom i wysoka odporność  

• Już po 12 godzinach można w pełni obciążać

• Bardzo niski poziom emisji

•  Zwiększone bezpieczeństwo chodzenia

Perfekcyjny dla wymagających i często wykorzystywanych posadzek, jak np.: 
w restauracjach, sklepach i halach sportowych. Nadaje się do parkietów, 
drewnianych podłóg oraz wykładzin korkowych, linoleum i PCV. Osiąga 
współczynnik tarcia ślizgowego wg DIN 18032 dla podłóg sportowych.  
Spełnia szczególnie wysokie wymagania.

•  Znakomita rozpływność lakieru i usieciowienie dzięki  
zoptymalizowanej recepturze

•  Doskonała odporność na zarysowania dzięki  
innowacyjnemu wzmocnieniu ceramicznemu

•  Super odporność na chemikalia, ścieranie i przecieranie

• Po 12 godzinach można w pełni obciążać

•  Bardzo niski poziom emisji, EMICODE® EC1

•  Współczynnik tarcia ślizgowego > 0,5 wg DIN 18032 dla  
posadzek sportowych

•  lakier dopuszczony przez FIBA do podłóg koszykarskich:  
wariant matowy

• Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
• Lakier podkładowy nakładać wg informacji technicznych
•  Pierwsze nałożenie 2K Supra A.T. za pomocą wałka do lakieru  

LOBATOOL Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100 – 120
•  Szlif pośredni najwcześniej po 4 godzinach padem perforowanym  

LOBASAND Lochpad P180 lub drobniejszym dla wariantu 
półmatowego lub pad Lochpad P120 dla wariantu matowego

•  Drugie nałożenie 2K Supra A.T. za pomocą wałka do lakieru  
LOBATOOL Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100 – 120

•  Zużycie na nałożenie: 100 – 120 g/m² wałkiem do lakieru  
LOBATOOL Deluxe 120 lub 80 – 100 g/m² wałkiem do lakieru 
z mikrowłókniny 100 – 120

Wzmocniony ceramicznie lakier do parkietu zapewnia powierzchnię ekstremalnie 
odporną na zarysowania i oferuje długo utrzymującą się ochronę.

Cecha szczególna

Obszary zastosowań

Zastosowanie

Nr art. 11465

GISCODE W3/DD+

Dostępny matowy 
i półmatowy (5 kg)
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Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby 
zapewnić im sukces. Nasi doświadczeni specjaliści od zastosowań 
udzielają indywidualnych porad dotyczących projektów, a  
kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu,  
gdy potrzebne jest praktyczne wsparcie w miejscu zastosowania.  
Gwarantuje to od samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, 

na kim można w każdej chwili polegać.
Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, 
wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń  
dotyczących wykonania prac.

Informacje techniczne

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Niemcy  |  Telefon: +49 7156 357 - 0  |  Faks: +49 7156 357 - 211  |  E-mail: service@loba.de  |  www.loba.de
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2


