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TECHNISCHE INFORMATIE

Productgegevens

Artikelnr.
11751 5 l 4 128

Viscositeit DIN 4 22 ±2s

Vaststofgehalte 24 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE EU Grenswaarde voor het product (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 51 g/l VOC.

Opslag en transport 12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen.

Grondlak op waterbasis voor cementaire egaliseermiddelen.

• Veilige en eenvoudige verwerking
• Tijdefficiënt door gebruik van 2-laags systeem (1x grondlak, 1x 

lak)
• Optimaliseert de hechting tussen egaliseermiddel en lak
• Inzetbaar in het systeem met LOBADUR 2K FactoryStyle en 

talloze egaliseermiddelen

Toepassingsgebied:
Vrijgegeven door LOBA voor de veredeling van cementaire 
plamuursels voor gebruiksvloeren. Een dienovereenkomstige lijst 
vindt u onder: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie.

FactoryBase
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TECHNISCHE INFORMATIE

Gereedschap / Materiaalverbruik
Grondlak met LOBATOOL lakrol microvezel 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

Tussenschuren
Grondlak niet tussenschuren.

Droogtijd
• Op zijn vroegst overlakbaar na 3 uur tot max. 24 uur.
• Bij droogstoringen de volledige droging afwachten.

Toepassing:

Voorbereiding:
• Geschikte cementaire plamuursels voor gebruiksvloeren conform de instructies van de fabrikant aanbrengen. Plamuursel 

niet schuren, eventuele insluitingen gedeeltelijk met een scherp mes eraf stoten.
• Geschikte plamuursels vindt u op de lijst met vrijgegeven cementaire plamuursels voor gebruiksvloeren 

op: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Raadpleeg de betreffende technische informatie van de 
plamuurselfabrikanten.

Aanbrengen:
• 1x FactoryBase erop rollen.
• Drogen min. 3 uur, maximaal 24 uur.
• Hierna een laag 2K FactoryStyle volgens de technische gegevens met de roller aanbrengen.
Voor meer details a.u.b. het "Opbouwadvies cementaire plamuursels voor gebruiksvloeren | gelakt" raadplegen.

Onderhoud voor waardebehoud:
uitgebreide aanbevelingen voor de reiniging en het onderhoud vindt u in de LOBA onderhoudsinstructie "Gelakte 
cementhoudende egaliseermiddelen". Deze algemene alsook productspecifieke aanbevelingen, vindt u ook op 
www.loba.de

• Het egaliseermiddel moet conform de instructies van de fabrikant voor het directe gebruik voorbereid zijn.
• De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen en overige verontreinigingen zijn. De 

optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur 
van 22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 75%, een materiaaltemperatuur van +18°C - + 25°C, werkruimten 
voldoende ventileren.

• Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
• Materiaal goed roeren.
• Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen  in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de 

GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
• Dit product is onderdeel van het LOBA en Wakol Connected-systeem voor de veredeling van 

cementaire plamuursels voor gebruiksvloeren. De vrijgegeven combinaties vindt u onder 
www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Gebruiksaanwijzing

FactoryBase
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Wisselwerkingen: materialen met weekmakers zoals ondertapijten, meubelvoetjes of stoelwieltjes kunnen tot verweking 
en verkleuringen leiden. Belastingen door haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, tweewielige motorvoertuigen, 
fietsen en dergelijke, kunnen tot duurzame, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De informatie in dit document en alle andere instructies en aanbevelingen die wij als advies aan de verwerker afgeven, 
berusten op voorgaande ervaringen en hebben betrekking op standaard omstandigheden. Op grond van de veelzijdige 
toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de gebruiker er niet van om eigen tests uit te 
voeren of technisch advies in te winnen via ruggespraak met de Anwendungstechnik. De aanbevelingen van de fabrikant 
van de egalisatiemassa en de actuele normen moeten worden nageleefd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
is uitsluitend gebaseerd op onze algemene voorwaarden en wordt noch door deze informatie noch door ons advies 
uitgebreid. Bij publicatie van een nieuwe technische informatie, verliest de oude haar geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Meer informatie over het thema "decoratieve minerale spachtelvloeren" vindt u in het informatieblad van de BSR, 
Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.

Gebruiksaanwijzing

Mechanische bestendigheid: 
• Bestand tegen licht schurende of rollende belastingen.

Vloeistoffen: 
• Bij een gelakte systeemopbouw gaat het om een diffusie-open systeem. 
• Vloeistoffen moeten onmiddellijk opgenomen worden omdat dit bij langere inwerking tot verkleuringen kan leiden. 
• Wanneer oppervlaktebeschadigingen (krassen, gaten, sneden enz.) ontstaan, kunnen vloeistoffen ongehinderd in het 

egaliseermiddel intrekken. 
• Afhankelijk van de eigen kleur van het egaliseermiddel resp. de oppervlaktecoating tekenen verontreinigingen zich 

sterker af, bijv. donkere koffievlek op lichte egaliseermiddelen.
De onbehandelde plamuurmassa mag alleen met schoenovertrekken worden betreden. Vervuilingen en vocht die op de 
plamuurmassa inwerken, kunnen na de oppervlaktebehandeling zichtbaar worden.

Belangrijke aanwijzingen

FactoryBase


