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W YKOŃCZENIE I  PIELĘGNACJA 
PODŁÓG DREWNIANYCH

Przytulność wnętrza, wiele możliwości wykończenia, w przypadku zużycia lub 

uszkodzeń również możliwość renowacji to kilka zalet, które decydują o wybo-

rze podłogi drewnianej. Wybór rodzaju parkietu i gatunku drewna to jednak 

tylko jeden z etapów. Podłoga zabezpieczona lakierem, impregnowana olejem, 

barwiona a może w wersji modnego „niewidzialnego zabezpieczenia” inno-

wacyjnym preparatem LOBADUR 2K Invisible Protect A.T., o optyce surowego 

drewna? Państwo podejmują decyzję a my oferujemy szeroki wybór produktów 

firmy Loba, mającej ponad 90-letnie doświadczenie w produkcji lakierów, olejów 

i wosków do parkietu oraz profesjonalnych produktów do czyszczenia, konser-

wacji i pielęgnacji podłóg. LOBA in Top!

Innowacyjność

Produkty linii Advanced technology (A.T.) są najnowszą generacją produktów 

LOBA o innowacyjnej technologii np. ceramicznej, surowcach i/lub ulepszonych 

sposobach stosowania. Dzięki doskonałym właściwościom produkty te są jedy-

nymi w swoim rodzaju w swej branży. Produkty serii A.T. charakteryzują się niską 

emisją organicznych związków lotnych (VOC)* i spełniają aktualne wymagania 

przepisów BHP i ochrony użytkowników.

Bezpieczeństwo

Connected Systems jest wynikiem długoletniej 

współpracy i wymiany doświadczeń z niemiec-

ką firmą Wakol – producentem m.in. klejów 

do parkietu. Produkty obu firm ze znakiem 

Connected Systems to sprawdzony, bezpieczny 

system do układania i lakierowania podłóg 

drewnianych, dający gwarancję braku wza-

jemnego, negatywnego oddziaływania (np. 

czarne fugi) zastosowanych klejów i lakierów 

do parkietu.

Odpowiedzialność

W poczuciu odpowiedzialności za klientów, pracowników i środowisko naturalne 

od wielu lat firma Loba stawia konsekwentnie na produkty na bazie wodnej 

i o niskiej emisji związków lotnych. Obniżana jest zawartości rozpuszczalników 

i stosowane naturalne surowce. Ponadto lakiery wodne mają znacznie niższą 

zawartość rozpuszczalników niż wyznaczona przez dyrektywę Decopaint wartość 

graniczna 140 g/l – w nowo opracowanych lakierach zawartość organicznych 

związków lotnych VOC* jest znacznie niższa niż maksymalnie dopuszczalna 

wartość 80 g/l. Od października 2011 r. firma Loba posiada certyfikat zarządzania 

jakością i ochroną środowiska wg ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

Informacje dodatkowe

W ofercie firmy LOBA dostępne są w linii:

l LOBACURE – lakier utwardzany promieniami UV

l LOBADUR – lakiery wodorozcieńczalne

l LOBASOL – oleje i woski do impregnacji i pielęgnacji

l LOBACARE – produkty do czyszczenia pielęgnacji podłóg

l LOBAHOME – produkty do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

l LOBATOOL – narzędzia i materiały ścierne

n Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, biuro@loba-wakol.pl

CONNECTED
SYSTEMS
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LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. 

Środek najnowszej generacji na bazie wodnej do zabezpieczenia podłóg drewnianych.

Zapewnia optykę surowego drewna. Zalety: doskonała odporność na zadrapania i che-

mikalia. Klasa wytrzymałości: normalne i duże obciążenia. Zużycie: ok. 100-

120 g/m2.

LOBADUR 2K Supra A.T. 
Dwuskładnikowy, czysto poliuretanowy lakier wodorozcieńczalny, uszlachetniony ceramicz-

nymi opiłkami. Zalety: pełna obciążalność już po 24 godzinach, wysoka odporność na 

zarysowania, wyjątkowa elastyczność. Klasa wytrzymałości: pomieszczenia o bar-

dzo wysokiej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBADUR WS EasyPrime
Szybkoschnący lakier podkładowy do nakładania wałkiem lub szpachlą. Zalety: minima-

lizuje podnoszenie włókien drewna i sklejanie kantów. Uniwersalne rozwiązanie wśród la-

kierów podkładowych. Zużycie materiału: 50-100 g/m2.

LOBADUR WS 2K Duo
Wysokiej jakości dwuskładnikowy lakier wodorozcieńczalny, poliuretanowy. Świetny stosu-

nek ceny do jakości oraz możliwości wszechstronnego zastosowania. Zalety: nadaje się 

do stosowania w pomieszczeniach o najwyższym obciążeniu! Bardzo odporny na środki 

chemiczne i ścieranie. Klasa wytrzymałości: pomieszczenia o bardzo wysokiej 

frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBADUR WS EasyFinish
Wysokiej jakości jednoskładnikowy lakier wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy, 

o szerokim zastosowaniu. Zalety: wysoka odporność i wytrzymałość, porównywalne 

z właściwościami produktów dwuskładnikowych. Ze względu na wysoką elastyczność 

można go stosować także do podłóg korkowych. Klasa wytrzymałości: pomiesz-

czenia o wysokiej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 g/m2.

LOBADUR WS Viva
Jednoskładnikowy lakier wodorozcieńczalny o dobrej odporności na ścieranie i środki che-

miczne. Łatwa aplikacja. Dobry stosunek ceny do jakości. Klasa wytrzymałości: 
pomieszczenia o normalnej frekwencji. Zużycie materiału: 100-120 ml/m2.

LOBASOL ActiveColor
Reaktywna bejca na bazie wody, dająca możliwość uzyskania szerokiej palety kolorów, ko-

lorystyczny efekt 3D w połączeniu z bezbarwnym olejem HS 2K ImpactOil lub HS 2K 

ImpactOil Color. Zużycie materiału: 80-100 ml/m2.

LOBASOL HS ImpactOil/ImpactOil Color
2-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy, twardy olej do pierwszej impregnacji podłóg drew-

nianych. Zalety: aplikacja w systemie 1-dniowym, odporność na plamy wody. Można 

impregnować dziecięce zabawki. Po impregnacji olejem podwyższona antypoślizgowść 

podłogi. Dostępnych jest 18 wariantów kolorystycznych oleju. 

LOBASOL PreTone
Bejca wodna, pigmentowa do intensyfikacji koloru pod barwnymi olejami. Nieograniczone 

możliwości łączenia kolorów. Nie zawiera rozpuszczalników. Zalety: redukuje żółknięcie 

specyficzne dla olejów. Zużycie: ok. 80-100 ml/m2.
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