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TEKNISK INFORMASJON

EXTRA MATT

Bearbeidelseshenvisninger

Tekniske data

Art.nr.
11743 5 kg 2 96

Viskositet DIN 4 31 ±2s

Fastlegeme 38 ±2%

GISCODE W2/DD+

2004/42/CE EU grenseverdi for produktet kat. A/j: 140g/l (2010) 
Produktet inneholder maks. 31 g/l VOC(blanding med herder).

Glansgrad ca.* 20

* Glansgraden måles ved 60° på glass. Den er avhengig av lagtykkelsen og klimaforholdene (temp.rel. LF) under tørking. 
Verdiene er kun veiledende.

Lagring og transport Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

2K vannbasert polyuretanbelegg for sementære utjevningsmasser. 
For stor belastning.

• Spesielt utslippsarm med EMICODE EC1 Plus
• Jevnt matt overflate
• Stort bruksormåde, også i offentlige områder på grunn av 

sklisikkerhet R9
• Tidseffektivt på grunn av bruk i 2-lagssystem (1x grunning, 1x 

forsegling)

Bruksområde:
Egnet for foredling av sementære sparkelmasser for 
bruksunderlag som er godkjent av LOBA. Du finner en liste under: 
www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Sklifast iht. DIN EN 
16165:2021-12 vurderingsgruppe R9. For sterk belastning i private 
hjem og for kommersiell bruk.
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Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA lakkvalse mikrofiber 100-120 / ca. 100 ml(g)/m² = 10m²/l(kg)

Tørketid
• Kan gås forsiktig på tidligst etter 4 timer.
• Lett belastning etter 24 timer.
• Full belastning og tildekking etter 5 dager.
• Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.
• De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene.

• Utjevningsmassen må være klargjort iht. opplysningene fra produsenten for direkte bruk.
• Rist på massen, tilsett herdemiddel i forholdet 10:1 og rist for å blande det inn. Hvis alle delmengder skal blandes, bruker 

du et LOBA målebeger, eller du kan veie. Kan bearbeides i 1 timer etter blanding.
• Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon og andre forurensninger. Optimale 

behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C - +25 °C, gulvtemperatur +15 °C - +22 °C, rel. luftfuktighet 40 
% - 75 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, luft arbeidsrom godt.

• Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLs seisbøtte.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
• Dette produktet er en del av LOBA og Wakol Connected Systems for foredling av 

sementære sparkelmasser for bruksoverflater. De godkjente kombinasjonene finner du på 
www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Bearbeidelseshenvisninger

2K FactoryStyle
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Generelle henvisninger

Bearbeidelseshenvisninger

Bruk:

Forberedelse:
• Egnede, sementære sparkelmasser for bruksunderlag, påføres i henhold til opplysninger fra produsenten. Sparkelmassen 

skal i prinsippet ikke slipes, fjern ev. innsatser delvis med en skarp klinge.
• Mulige sparkelmasser finner du på listen over godkjente sementære sparkelmasser for bruksunderlag 

under: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Ta hensyn til den aktuelle tekniske informasjonen fra 
sparkelmasseprodusenten.

Applikasjon:
• Klargjør underlaget på en fagmessig måte og grunn med FactoryBase iht. teknisk informasjon.
• La grunningen tørke i minst 3 timer, vent på fullstendig tørker.
• 1x lakk rulles på.
For mer detaljert informasjon må du følge “Anbefaling for oppbygning av sementære sparkelmasser for bruksunderlag | 
lakkert”.

Pleie for verdibevaring:
Detaljerte anbefalinger for rengjøring og pleie finner du i LOBAs pleieanvisninger “Lakkerte sementære utjevningsmasser “. 
Disse generelle og produktspesifikke anbefalingene finnes også på www.loba.de

Mekanisk bestandighet: 
• Motstandsdyktig mot lett slipende eller rullende belastninger.

Væsker: 
• Ved en lakkert systemoppbygning handler det om et diffusjonsåpent system. 
• Væsker skal fjernes omgående, da det kan oppstå misfarging ved langvarig påvirkning. 
• Dersom det oppstår skader på filmen (riper, hull, snitt osv.), kan væsker trenge inn i sparkelmassen uhindret. 
• Avhengig av utjevningsmassens eller overflatebeleggets egen farge vil forurensninger vises bedre, f.eks. mørk kaffeflekk 

på lys utjevningsmasse.
Gå på den ubelagte sparkelmassen kun med skotrekk. Smuss og fuktighet som påvirker sparkelmassen, kan bli synlige etter 
overflatebehandlingen.

Viktige henvisninger

2K FactoryStyle
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Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er 
nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker 
du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, kan forårsake mykning 
og misfarginger. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, 
irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og 
behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra bruksteknikk. 
Anbefalinger fra produsenten av den utnyttbare sparkelmassen og aktuelle normer skal følges. Vårt ansvar retter 
seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår 
kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Mer informasjon om temaet “dekorative, mineralske PVC-gulv” finner du i informasjonsbrosjyren fra BSR Bundesverband 
der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (den tyske foreningen for edsvorne sakkyndige for rom og 
utstyr).
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