
2K InvisibleProtect 
Naturalny wygląd drewna — 
niewidzialna ochrona
Kto raz przejdzie na boso po tej powierzchni, pokocha to uczucie!  

Wysokiej jakości i innowacyjne surowce sprawiają, że LOBADUR 2K InvisibleProtect 
jest wyjątkowym środkiem do ochrony powierzchni. Drewniana powierzchnia pod 
względem wyglądu i dotyku sprawia wrażenie surowej i jednocześnie zapewnia 
ochronę znaną z podłóg lakierowanych. Dzięki wysokiej odporności i łatwemu czyszczeniu 
LOBADUR 2K InvisibleProtect jest perfekcyjnym środkiem do obróbki powierzchni dla 
wszystkich miłośników naturalnego drewna.

Lakiery wodne dwuskładnikowe

LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni



Dlaczego klienci końcowi 
są przekonani do środka 
2K InvisibleProtect:

Dlaczego wykonawcy są  
zachwyceni środkiem  
2K InvisibleProtect:

•  Niewidzialna ochrona — wygląd, wrażenia dotykowe i kolor 
drewna jak w stanie surowym

•  Długotrwałe piękno — wysoka odporność na zużycie  
mechaniczne i środki chemiczne wykorzystywane w  
gospodarstwie domowym

• Łatwe i nieskomplikowane czyszczenie

• Bardzo niski poziom emisji

•  Oszczędność czasu — lekkie wykorzystanie po 24 godzinach,  
pełna obciążalność po zaledwie 5 dniach

Nadaje się do parkietów oraz podłóg drewnianych i korkowych. Do dużego 
obciążenia w obszarach mieszkalnych i lekkiego zastosowania komercyjnego.

•  Niesamowite właściwości obróbkowe — łatwo i pewnie

•  Możliwość pełnego zastosowania w dwóch warstwach, bez 
gruntowania

• Bardzo niski poziom emisji, EMICODE® EC1 PLUS R

•  Niska wartość VOC, GISCODE W2/DD+

•  Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130, 
 grupa klasyfikacji R9  

• Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
•  Pierwsze nałożenie 2K InvisibleProtect za pomocą wałka do lakieru  

LOBATOOL Deluxe 120. 
•  Szlif pośredni najwcześniej po 8–10 godzinach za pomocą pada perforowa-

nego LOBATOOL P120 lub drobniejszego; alternatywnie szlif pośredni za 
pomocą siatki szlifierskiej LOBATOOL P180 lub drobniejszej.

•  Drugie nałożenie 2K InvisibleProtect za pomocą wałka do lakieru LOBATOOL 
Deluxe 120. 

•  Opcjonalnie po ponownym szlifie pośrednim możliwe jest trzecie nałożenie 
2K InvisibleProtect

• Zużycie na nałożenie: 110–130 g/m²

LOBADUR 2K InvisibleProtect tworzy wyjątkową powierzchnię. Nie tylko jest 
niewidoczna, ale również podczas dotykania i chodzenia na boso nie da się 
odróżnić jej od surowego drewna. Najnowsza generacja surowców dba o to, 
aby podłoga przez długi czas pozostawała w tym stanie i nie wygładzała się 
nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Cecha szczególna

Obszary zastosowań

Zastosowanie
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Nr art. 11474

GISCODE W2/DD+

Dostępny w opako-
waniach 1 kg i 5 kg
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Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, 
wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących  
wykonania prac.

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 kompet-
entny 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.

Masz więcej pytań? Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami: 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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