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Viva – Zoptymalizowana formuła

LOBA – Twój partner w dziedzinie uszlachetniania i pielęgnacji powierzchni

Sprawdzony na całym świecie 
w licznych zastosowaniach
Doskonały do renowacji i układania nowych powierzchni!

LOBADUR® Viva, sprawdzony na całym świecie uniwersalny lider pośród jednoskładnikowych 
lakierów na bazie wody od firmy LOBA, został poddany jeszcze większemu ulepszeniu: 
Jego zoptymalizowana formuła przekonuje do siebie wyjątkową odpornością na środki 
zmiękczające zawarte w klejach do parkietów oraz wieloma sprawdzonymi właściwościami. 
Dzięki temu LOBADUR® Viva jest idealnym partnerem do renowacji i układania nowych 
parkietów i podłóg drewnianych.

Lakier 1-składnikowy na bazie wody
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Der richtige Servicepartner für Sie

Przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, 
wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących 

LOBA jest zawsze po Twojej stronie i udziela wszelkich porad, po-
zwalających na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Nasi doświadc-
zeni specjaliści ds. zastosowań doradzają indywidualnie przy projek-
tach, a nasz kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na 
miejscu, jeśli potrzebne jest praktyczne wsparcie przy realizacji. 
Dzięki temu od samego początku możesz mieć pewność efektów 
i wiesz, że możesz na nas polegać.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:

Dlaczego klienci końcowi są 
przekonani do Viva:

Dlaczego wykonawcy są 
przekonani do Viva:

Wyjątkowe właściwości

Obszary zastosowań

Zastosowanie

• Wyjątkowa odporność na chemikalia stosowane w gospod 
 wie domowym

•  Długotrwałe piękno podłogi dzięki wysokiej odporności na 
zużycie mechaniczne i smugi

• Bardzo niski poziom emisji dzięki małemu udziałowi 
 rozpuszczalników

• Oszczędność czasu — możliwość pełnego obciążenia po 
 zaledwie 5 dniach

LOBADUR® Viva można łączyć ze wszystkimi klejami do pakietów 
Wakol sprawdzonymi ze wszystkimi systemami Connected Systems. 
Pozwala to uzyskać maksymalne bezpieczeństwo przy renowacji 
i układaniu nowych podłóg, ponieważ wykluczone są wzajemne 
reakcje między lakierem i klejem. 
Więcej pod adresem www.loba.de/connected-systems

1-składnikowy lakier do parkietu na bazie wody. Do normalnego i dużego 
obciążenia w obszarach mieszalnych i lekkiego zastosowania komercyj-
nego. Idealnie nadaje się do renowacji i układania nowych podłóg.

• W celu zredukowania klejenia przy krawędziach zalecamy zastosowanie środka gruntującego (np. LOBADUR® WS EasyPrime)
• Pierwsze naniesienie Viva wałkiem do lakieru LOBATOOL Deluxe 120 lub mikrowłókniną 100–120
• W ciągu 24 godzin można pokryć lakierem bez szlifu pośredniego
•  Możliwość szlifu pośredniego najwcześniej po 8–10 godzinach padem perforowanym LOBATOOL Lochpad P120 lub drobniejszym;
 alternatywnie szlif pośredni siatką szlifierską LOBATOOL P120 lub drobniejszą.

• Drugie naniesienie Viva wałkiem do lakieru LOBATOOL Deluxe 120 lub mikrowłókniną 100–120
• Zużycie na naniesienie: 100–120 ml/m²

•  Wyjątkowe właściwości podczas obróbki — łatwo i bezpiecznie, 
bez powstawania śladów

• Duża odporność na zmiękczacze zawarte w klejach do 
 parkietów

•  Maksymalne bezpieczeństwo przy renowacji i układaniu 
nowych podłóg 

• Niski poziom emisji, EMICODE® EC2

• Niska wartość VOC, GISCODE W2+

Nr artykułu 11519        Dostępny w wersji półmatowej (1 l, 5 l, 10 l) i matowej (5 l, 10 l)         GISCODE W2+

Ar
t.-

N
r. 

84
11

04
2-

PL
 / 

Ja
nu

ar
 2

01
9

Zm
ia

ny
 z

as
tr

ze
�o

ne

Informacje techniczne

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


