
LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

Niesamowity, indywidualny, 
nieprzemijający i minimalistyczny 
wygląd industrialny dzięki optyce 
nieotynkowanego betonu
System oparty o wodę składa się ze środka gruntującego LOBADUR FactoryBase i powłoki  
LOBADUR 2K FactoryStyle. Zawiera naturalną kolorystykę i efekty optyczne nieotynkowanych 
szpachlówek oraz oferuje wiele różnych opcji projektowania nieprzemijającego wyglądu  
industrialnego. Budowa systemu o niskim poziomie emisji przekształca mineralne masy 
wyrównujące w użytkowe posadzki przeciwpoślizgowe o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Linia Factory



Dlaczego klienci linii LOBA Factory 
są przekonani do produktu:

Dlaczego fachowcy korzystający z  
linii LOBA Factory są przekonani do 
produktu:

•  Doskonały wygląd przez długi czas – wysoka wytrzymałość na 
mechaniczne zużycie

• Równomiernie matowa powierzchnia wierzchnia

• Produkt o szczególnie niskiej emisji

•  Zwiększone bezpieczeństwo chodzenia

• Łatwe i nieskomplikowane czyszczenie

Zalecana do uszlachetniania mas 
wyrównujących, które dopuszczone są jako 
posadzki użytkowe. Do dużego obciążenia 
w obszarach mieszkalnych oraz lekkiego 
zastosowania komercyjnego.

Tutaj znajduje się lista  
mas szpachlowych,  

dopuszczonych przez LOBA

•  Wspaniałe właściwości do obróbki – proste i bezpieczne zastosowanie

•  Budowa przy oszczędności czasu w systemie 2-warstwowym –  
1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle

• Możliwość zastosowania na licznych masach szpachlowych

• Wyjątkowo niski poziom emisj, EMICODE® EC1 Plus

•  Niska wartość VOC, GISCODE W2 wzgl. W2/DD+

•  Certyfikowana antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130,  
grupa klasyfikacji R9

Środek gruntujący
•  Nanieść wałkiem 1x FactoryBase
•  Aplikator: Wałek do lakieru LOBATOOL z mikrowłókniny 100–120
•  Zużycie materiału: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
•  Czas schnięcia min. 3 godziny, opracowywać dalej dopiero gdy  

powierzchnia optycznie jest jednolicie sucha, maks. 24 godziny.

Powłoka
•  2K FactoryStyle: Wstrząsnąć masę, dodać utwardzacz w stosunku  

10:1 i wymieszać, wstrząsając.
•  Nanieść wałkiem 1× 2K FactoryStyle
•  Aplikator: Wałek do lakieru LOBATOOL z mikrowłókniny 100–120
•  Zużycie materiału: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

System LOBADUR FactoryBase i 2K FactoryStyle został zaprojektowany 
specjalnie do uszlachetniania nieotynkowanych szpachlówek.  
Zagruntowanie służy dobremu trzymaniu się lakieru na masie  
szpachlowej. Powłoka ekstra matowa otrzymuje naturalny kolor masy 
wyrównującej i jest szczególnie odporna na ścieranie.

Cecha szczególna Obszar zastosowań

Zastosowanie
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LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Niemcy  |  Fon: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de
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Przygotowanie podłoża
•  Masę wyrównującą, dopuszczoną przez LOBA, aplikować zgodnie z  

informacjami producenta
•  Poprawnie przygotować podłoże
•  Nie szlifować masy szpachlowej, ewentualne wrostki usunąć 

częściowo ostrym ostrzem.

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek 
dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.

Informacje 
techniczne 
FactoryBase

Informacje  
techniczne 
2K FactoryStyle

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

Nr art. 1743

Nr art. 1751

Dostępny w op.  
ekstra mat (5 kg) 

Dostępny w  
op. 5 l  

GISCODE W2

GISCODE W2/DD+

FactoryBase

2K FactoryStyle


