
Optimerade 

egenskaper

Viva – Optimerade egenskaper

LOBA – Din partner för ytbehandling och underhåll 

Mångsidig och 
internationellt beprövad
Utmärkt vid renoveringar och nyinstallationer!

LOBADUR® Viva, en av LOBAs mest sålda 1K golvlacker över hela världen har nu 
förbättrats ytterligare. Den här optimerade versionen av Viva har t.ex. enastående 
motståndskraft mot mjukgörare från parkettlim, bara för att nämna någon av alla 
de förbättrade egenskaperna. Detta gör LOBADUR® Viva till det perfekta valet för 
såväl renoveringar som nyinstallationer av parkett och trägolv.

1K vattenburen golvlack
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Der richtige Servicepartner für Sie

Ta även del av teknisk information från produktblad, 
appliceringsråd och bruksanvisningar.

LOBA fi nns alltid vid din sida för att med tips och råd säkerställa din 
framgång. Våra erfarna experter hjälper gärna till med dina projekt, 
små som stora. Vår kompetenta tekniska support står alltid till ditt 
förfogande när du snabbt behöver hjälp. Du kan lita på oss!

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss:

Därför är husägarna
övertygade om Vivas egenskaper:

Därför är hantverkarna så 
entusiastiska över Vivas egenskaper:

Unika egenskaper

Användningsområde

Applicering

• Utmärkt skydd mot hushållsrelaterade kemikalier

• Hög slitstyrka skyddar golvet och bevarar dess
vackra utseende

• Låga emissioner, tack vare ännu mindre lösningsmedel

• Tidsbesparande - full slitstyrka efter bara 5 dagar

LOBADUR® Viva är kompatibel med alla Connected Systems 
godkända limprodukter från Wakol. Det ger dig säkerhet och 
trygghet vid såväl renoveringar som vid nyinstallationer, eftersom 
kemiska reaktioner mellan ytbehandlingen och limmet elimineras.
För mer information: www.loba.de/en/connected-systems

1K vattenburen golvlack för parkett och trägolv. För golv med normalt 
till högt slitage i såväl privat som lätt kommersiell miljö. Utmärkt vid 
renoveringar och nyinstallationer.

• För att undvika ev. sidlimning rekommenderas en grundlackering (t.ex. LOBADUR® WS EasyPrime)
• Applicera ett lager Viva med LOBATOOL Roller Deluxe 120 el. Microfi ber 100 – 120, alt. golvlackpensel
• Överlackering utan mellanslipning är möjlig inom 24 tim., efter längre tid krävs mellanslipning
• Mellanslipning efter 2-4 tim med LOBATOOL PerforatedPad K120 el. fi nare;

alternativt med LOBATOOL slipnät K120 el. fi nare
• Rolla på ett nytt lager Viva med LOBATOOL Roller Deluxe 120 el. Microfi ber 100 – 120, alt. golvlackpensel
• Åtgång: 8-10 m²/l

• Utmärkta appliceringsegenskaper - enkel och säker, ger inga
överlappningsmärken

• Hög motståndskraft mot mjukgörare från parkettlim

•  Pålitlig och säker vid såväl renoveringar som nyinstallationer

• Låga emissioner, EMICODE® EC2

• Lågt VOC, GISCODE W2+

Art. nr. 11519       Finns i sidenmatt (1 l, 5 l, 10 l) och matt (5 l, 10 l)        GISCODE W2+
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Teknisk information


