
Optimoidut  

ominaisuudet

Viva – Optimoidut ominaisuudet

LOBA – Puu- ja parkettilattioiden pintakäsittelyn asiantuntija

Monipuolinen ja 
kansainvälisesti testattu
Erinomainen vanhan lattian kunnostukseen ja uudelle lattialle!

LOBADUR® Viva, yksi maailmanlaajuisesti eniten myydyistä LOBA 1K lattialakoista 
on nyt uudistettu entistä paremmaksi. Yksi optimoidun Vivan monista uusista 
ominaisuuksista on erinomainen kestävyys parkettiliimojen pehmentimiä vastaan. 
Tämän takia LOBADUR® Viva on täydellinen valinta sekä remonttikohteisiin että 
uusille parketti- ja puulattioille.

1K vesipohjainen lattialakka
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Der richtige Servicepartner für Sie

Huomioi myös tekniset tiedot esitteestä, työohjeet 
ja käyttöohjeet.

LOBA on aina tukenasi antaen neuvoja ja toimitaohjeita varmisten 
menestyksen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään 
projekteissasi. Osaava tekninen tukemme on käytössäsi, kun 
tarvitset nopeasti apua paikan päällä. Voit aina luottaa meihin!

Onko sinulla kysymyksiä? Ota yhteyttä meihin:

Tämän takia asunnon omistajat 
ovat vakuuttuneita Vivan 
ominaisuuksista:

Tämän takia Viva saa 
ammattilaiset innostumaan:

Erityisominaisuudet

Käyttöalue

Työohjeita

• Erinomainen suoja kotitalouksien kemikaaleja vastaan

•  Pysyvä korkea kulutuksenkestävyys suojaa ja säilyttää 
lattian kauniina pitkään

• Alhaiset päästöt, erittäin vähän liuotinaineita

• Aikaa säästävä -täysin rasituksen kestävä 
 vain 5 päivän kuluttua

LOBADUR® Viva on yhteensopiva kaikkien Connected System -
hyväksyttyjen Wakol liimatuotteiden kanssa. Tämä tekee sekä 
vanhojen lattioiden kunnostuksen että uusien lattioiden a
sennuksen turvalliseksi, kun kemialliset reaktiot eliminoituvat.
Lisätietoja: www.loba.de/fi 

1K vesipohjainen lattialakka parketille ja puulattialle. Normaalin ja 
korkean rasituksen asuintiloihin ja kevyen rasituksen julkisiin tiloihin. 
Erinomainen sekä kunnostuskohteisiin että uusille lattioille. 

• Sivuliimautumisen välttämiseksi suosittelemme pohjalakkaa (esim. LOBADUR® WS EasyPrime)
• Levitä ensimmäinen kerros Viva, käytä LOBATOOL Roller Deluxe 120 tai Microfi ber 100 – 120
• Päällelakkaus ilman välihiontaa on mahdollista 24 tunnin sisällä, sen jälkeen välihiottava
•  Välihionta 2-4 tunnin kuluttua, käytä LOBATOOL PerforatedPad K120 tai hienompi;
  vaihtoehtoisesti LOBATOOL hiontaverkko K120 tai hienompi

• Levitä uusi kerros Viva, käytä LOBATOOL Roller Deluxe 120 tai Microfi ber 100 – 120
• Menekki: 8-10 m²/l

•  Erinomaiset työstöominaisuudet - helppo ja turvallinen 
levittää, ei päällekkäisraitoja

• Korkea suoja parkettiliimojen pehmentimiä vastaan

•  Luotettava sekä vanhan lattian kunnostukseen että 
uudelle lattialle

• Lalhaiset päästöt, EMICODE® EC2

• Alhainen VOC, GISCODE W2+

Tuotenro 11519         Saatavilla puolihimmeä  (1 l, 5 l, 10 l) ja himmeä (5 l, 10 l)        GISCODE W2+
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Tekniset tiedot  

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Fon: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de/en

LOBA maahantuonti Pohjoismaissa: LOBA Scandinavia AB
Orrekulla Industrigata 19  |  SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige  |  Tel: +46 (0)31-89 48 30  |  Email: info@order.se |  Order: order@loba.se


