STAPPENPLAN
VERWERKING
LOBA OLIE
EN LOBA LAK.
Loba-afwerkingsproducten zijn al jarenlang een
vaste waarde voor parketteurs. Deze producten
lenen zich echter ook uitstekend voor het afwerken
van massief houten- en gefineerde meubelstukken
met een probleemloze verwerking als hét grote
voordeel ten opzichte van andere producten.
Volg de juiste stappen uit dit stappenplan

Waarom woorden vuil maken aan iets dat je zelf kunt testen?

en creëer jouw unieke werkstuk.

Live demonstraties zijn geen enkel probleem dus neem contact met ons op en overtuig jezelf.
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LOBASOL®
HS 2K IMPACTOIL.

OVERZICHT
BESCHIKBARE
KLEURTONEN.

LOBADUR®
2K INVISIBLE PROTECT AT.

Lobasol® HS 2K ImpactOil is een ingekleurde 2K High Solid olie voor houten

Met LOBADUR 2K InvisibleProtect AT heb je een supersnelle, onzichtbare en unieke lak

vloeren en meubels op plantaardige basis. De olie benadrukt het natuurlijke

in handen. In slechts twee lagen is je meubelfront of -stuk extreem goed beschermd tegen

karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee is de olie voor

krassen, chemicaliën en slijtage. Er is zelfs geen primer meer nodig. Dat scheelt tijd. En geld.

openbare gebouwen en woningen met de hoogste belasting geschikt, zelfs voor

Bovendien behoud je met deze lak dát wat het hout zo mooi maakt: de charme en de robuuste

blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de Lobasol® 2K-technologie
wordt het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid
tegenover water en chemicaliën bereikt.

Bekijk alle stappen
in onze instructievideo

Oliën van gefineerd en massief hout
met Lobasol® HS 2K ImpactOil

tot korrel P100

Ook de fineerband voorzien van olie

700133
Papyrus

2.

Leg het meubelfront of zet het meubel
op een schone ondergrond en maak

7.

900148
Grijs

Na gebruik ontstaan er geen strepen of glansplekken op het meubelfront of -stuk.
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Transparant

800127
Noten

800132
Gerookt eiken

900127
Chalk

900143
Oyster

800145
Kambala

800149
Sucupira

800150
Wengé

800200
Antique Oak

900144
Clay

900145
Sand

900146
Pearl

1.

Meubelstuk schuren

2.

Leg het meubelfront of zet het meubel op

900147
Silver

De olie 60 minuten laten drogen

3.

component goed door en open het blik.
naar verhouding 10:1 gewichtsdelen

8.

met een keukenweegschaal

3.

Voeg 2e component toe en roer
de olie goed door. Deze is nu

4.

Schenk de gemengde olie in
één keer door in een schone lakbak

10.

grondig verwijderen met een droge

5.

mohairroller. Verbruik c.a. 45ml/m²

11.

9.

Leg het meubelfront of zet het meubel op

totdat het oppervlak weer glad aanvoelt

een schone ondergrond en maak stofvrij.

Schud de verpakkingen goed door en open deze.

Schud de verpakking goed door en open deze.

Desgewenst deelhoeveelheden afwegen

Desgewenst mengen naar verhouding 10:1

naar verhouding 10:1gewichtsdelen met een

gewichtsdelen met een keukenweegschaal

Voeg 2e component toe en roer de juiste
hoeveelheid van de lak goed door.

Gebruik indien nodig meerdere

4.

Schenk de lak in één keer

5.

Breng de lak direct na het mengen

Optionele voorbehandeling
met LOBASOL PreTone

doeken en zorg ervoor dat de
Wit

Zwart

10.

Voeg 2e component toe en roer de juiste

11.

Schenk de lak in één keer

12.

Breng de lak direct na het mengen

13.

De lak 24 uur laten drogen.

hoeveelheid van de lak goed door

Bruin

Mocha

Steel

door in een schone lakbak

voldoende dik aan met een waterlakroller.

door in een schone lakbak

voldoende dik aan met een waterlakroller

Verbruik c.a. 120g/m2
Doeken, vachtrollers etc. onder water
bewaren. Dit geeft anders een groot

6.

gevaar op zelfontbranding

Breng de olie dun aan met een kleine

Tussenschuren met korrel P150 of P180

Overtollige olie goed inpoetsen en

nerfstructuur weer zichtbaar wordt

gedurende 1 uur te verwerken

een schone ondergrond en maak stofvrij.

8.

Deze is nu gedurende 2 uur te verwerken

en schone doek

9.

tot korrel P100

in onze instructievideo

keukenweegschaal. Verpakkingseenheid 1 en 5 kg

stofvrij. Schud beide blikken A+B
Desgewenst deelhoeveelheden afwegen

Bekijk alle stappen

Lakken van gefineerd en massief hout
met Lobadur® 2K Invisible Protect AT

Trendkleuren

1.

800099
Mahonie

6.

900126
Wit

uitstraling van onbehandeld hout. Dit komt door het unieke ultramatte effect dat de lak geeft.

Houtkleuren

900005
Zwart
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Meubelstuk schuren

LOBASOL HS 2K
ImpactOil Color
18 kleuren

Basiskleuren

natte ruimten. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd,

Ook de fineerband voorzien van lak

Met deze lak heb je een supersnelle,
onzichtbare en unieke lak in handen.

Fronten of meubelstuk minimaal 48 uur
laten drogen voor verdere verwerking

In slechts twee lagen is je meubelstuk

HOUTEN OPPERVLAK

7.

De lak 8-10uur laten drogen

extreem goed beschermd.

