Filozofie našich odborníků
LOBA – On Top!

„On Top“

znamená:

`` Specializace na povrchovou úpravu: lakování, olejování, voskování,
čištění a péče.
`` Přední pozice v oblasti výzkumu a vývoje. Nejvyšší kvalita
a bezpečnost zpracování.
`` Přidaná hodnota v oblasti služeb a servisu: poradenství, školení
a praktická pomoc při otázkách v oblasti použití.

Historie značky LOBA
2016 – LOBA je ve více než 60 zemích kompetentním partnerem
v oblasti udržování kvality parketových, dřevěných
a korkových podlah.
2015 – Výstavba nového logistického a školícího centra.
2012 – Inovace v oblasti lakování parket: LOBACURE systém
impregnace UV laky přímo na místě instalace.
1995 – Společnost LOBA vytváří nový doposud nedosažený standard
svým dvousložkovým systémem lakování parket na vodní bázi.
1959 – LOBA vytváří celosvětově první kompaktní systém tepelné
izolace pod značkou Dryvit®.
1952 – Do výrobního programu je zahrnut vývoj, výroba a prodej laků
a barev.
1922 – Založena společnost „VereinigteWachswarenfabriken AG
Hornung und Dr. Fisher“.

Výhradní distributor:
LiKOR, s.r.o.
Mírové náměstí 1585 | 263 01 Dobříš | Česká republika
tel.: 602 356 661 | infoikor.cz |www.likor.cz

Výrobce:
Loba GmbH Co. KG
Leonberger Strasse 56-62 | 712 54 Ditzingen | Německo
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax.: +49 7156 357-211
E-mail:service@loba.de | www.loba.de

Tabulka vhodnosti použití základních laků LOBADUR
Druh dřeviny

WS EasyPrime
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HS 2K Impact Oil

HardwaxOil EcoPlus

Tabulka vhodnosti použití olejů LOBASOL
Druh dřeviny

Markant

HS Akzent 100 oil
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Olivovník
Dub kouřový
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+

+
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+

+
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+ Použití bez omezení.
o Použití může být problematické. Před použitím nutná konzultace s firmou LOBA.
– Použití se nedoporučuje.

Kompletní seznam, včetně exotických dřevin, naleznete
na www.likor.cz či www.loba.de.

Laky tvrzené UV zářením

Laky na vodní bázi

Oleje a vosky na podlahy

Přehled
výrobků

Pečující a čisticí prostředky

Nářadí a příslušenství

LOBA – odborník na povrch parketových a dřevěných podlah

DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

2K Supra

DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

2K Invisible
InvisibleProtect
Protect
Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi zesílený
keramickými částicemi pro dřevěné podlahy. Pro extrémně
namáhané povrchy. Mimořádně vysoká odolnost proti otěru.
Vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy, linoleum
a PVC. Dosahuje dynamického součinitele smykového tření
podle DIN 18032 pro sportovní povrchy.

Ochrana povrchu poslední generace na vodní bázi. Nanáší
se ve dvou vrstvách bez použití základního laku navozuje
pocit neošetřené podlahy. Druhá možnost aplikace je v
kombinaci se základním lakem HS 2K Intensive nebo HS
2K Intensive color pro zvýraznění kresby dřeva. Pro vysoce
zatěžované povrchy. Excelentní chemická odolnost. Je
vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy. Protiskluzné
vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná
skupina R9.

Varianty: matný, polomatný

DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

2K Duo

DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

2K Ultra 2.0

Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi pro dřevěné
podlahy a parkety. Určený pro vysoce zatěžované povrchy.
Excelentní mechanická a chemická odolnost. Protiskluzné
vlastnosti dle BGR 181.

Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi pro elastické
podlahové krytiny. Pro intenzivní namáhání. Vhodný pro
krytiny z linolea, PVC, CV a designové krytiny. Vhodný
také pro nevulkanizované podlahové granuláty (EPDM)
a podlahové krytiny ošetřené z výroby materiálem PU,
pokud to výrobce krytiny schválí a doporučuje. Dosahuje
dynamického součinitele smykového tření podle DIN 18032
pro sportovní povrchy.   

Varianty: Extra matný, matný, polomatný, lesklý, Anti-slip
R9, Anti-slip R10

Varianta: Extramatný

JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

WS EasyFinish

Jednosložkový polyuretan-akrylátový vrchní lak na vodní
bázi pro dřevěné podlahy. Určený pro vysokou zátěž.
Lak je vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy.
Porovnatelný s dvousložkovými laky. Polomatná varianta
dosahuje dynamického součinitele smykového tření pro
sportovní povrchy dle DIN 18032 v kombinaci s přípravkem
péče o podlahy LOBACARE® SportCare.

JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

WS Viva

Jednosložkový lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy určený
pro střední zátěž. Lak je vhodný pro parkety a dřevěné
podlahy. Snadná a bezpečná aplikace.
Varianty: Matný, polomatný

Varianty: Matný, polomatný, lesklý

JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

WS Life

Jednosložkový lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy určený
pro střední zátěž. Výrobek je vhodný pro parkety a dřevěné
podlahy. Dobrá plnivost. Dobrý poměr cena/výkon.

ZÁKLADNÍ LAK

A.T.
HS 2K Intensive
IntensiveColor
HS 2K IntensiveColor

A.T.

Dvousložkový základní lak na olejové bázi s vysokým podílem
pevných částic. Po nanesení vrchního laku kombinuje vzhled
olejované a odolnost lakované podlahy. Skvělým a snadným
způsobem zvýrazňuje kresbu dřeva a vyzdvihuje jeho přirozenou barvu. Zamezuje efektu slepování bočních hran. Ideální
pro listnaté dřeviny s hrubými póry (dub, jasan), ale je určen
téměř pro všechny druhy evropských a exotických dřevin. Jednoduché nanášení pomocí válečku na oleje. Barevné varianty
lze vzájemně míchat.

Varianty: Polomatný, lesklý

Varianty: Transparentní + barvy viz níže

ZÁKLADNÍ LAK

WS EasyPrime
Polyuretan-akrylátový základní lak na vodní bázi pro dřevěné
podlahy. Nanáší se válečkem nebo špachtlí. Vhodný téměř
pro všechny druhy evropských a exotických dřevin a také pro
sportovní a víceúčelové povrchy. Redukuje slepování bočních
hran při použití vodních laků. Je charakteristický vynikající
plnivostí, dobře se slévá a nezanechává stopy po válečku.

Classic Grey

Country White

Ebony

Golden Oak

Gunstock

Jacobean

Mesquite Red

Provincial

Sedona Red

Special Walnut

Weatered Oak

www.likor.cz

OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

HS 2K ImpactOil
HS 2K ImpactOil Color

Markant
MarkantColor

Přírodní dvousložkový olej s vysokým podílem pevných částic.
Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně umožňuje
dosáhnout excelentní odolnosti povrchu.Vhodný k prvotní
impregnaci dřevěných podlah s normální až extrémně vysokou zátěží. Lze jej použít i do místností, které jsou vystaveny
vyšší vlhkosti, jako jsou koupelny či wellness. Transparentní
variantu tohoto oleje stačí nanést válečkem v jedné vrstvě a
povrch je po 12 hodinách pochozí. Barevné varianty lze
mezi sebou libovolně míchat.

Olej na bázi přírodních olejů a tvrdých vosků vytváří na
povrchu dřeva tenký film, který je odolný proti otěru, vlhkosti
a nečistotám. Jemně zvýrazňuje kresbu dřeva. Je vhodný pro
parkety, dřevěné a korkové podlahy. Transparentní varianta
splňuje protiskluzné vlastnosti dle BGR 181 a DIN 51130,
posuzovaná skupina R10. Barevné varianty pro barvení
parket a dřevěných podlah jsou prioritně vhodné pro listanté
dřeviny s hrubými póry (dub, jasan). Barvy lze mezi sebou
libovolně míchat.

Varianty: Transparentní + barvy viz níže

Varianty: Transparentní + barvy viz níže

Dub antik

Bilinga

Clay

Chalk

Iron

Bílá

Bilinga

Černá

Dub kouřový

Jatoba

Jatoba

Kambala

Mahagoni

Oyster

Papyrus

Kambala

Mahagoni

Papyrus

Sucupira

Wenge

OLEJ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Pearl

Sucupira

Dub kouřový

Bílá

Sand

Černá

Stříbrná

Deck&Teak Oil
Deck&Teak Oil Color

Speciální olej  na bázi rostlinných olejů s UV ochranou pro
venkovní dřevěné povrchy. Zvýrazňuje přirozenou krásu
dřeva a velmi dobře penetruje. Je vhodný pro dřevěné terasy,
stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty.
Splňuje protiskluzné vlastnosti dle BGR 181 a DIN 51130,
posuzovaná skupina R10. Vhodný i pro dětské dřevěné
hračky, splňuje požadavky dle DIN EN 71-3.

Wenge

Varianty: Transparentní + barvy viz níže

OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

HardwaxOil EcoPlus

Moderní generace olejů s obsahem přírodních tvrdých vosků
pro dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.
Vzhledem k velmi dobré schopnosti penetrovat ochrání
povrch dřeva proti nečistotám a vlhkosti, ale póry zůstanou
otevřené, aby mohlo dřevo ,dýchat´. Stačí nanést pouze
v jedné vrstvě válečkem. Vhodný i pro dětské dřevěné hračky,
splňuje požadavky dle DIN EN 71-3. Protiskluzné vlastnosti
dle BGR 181.

B. tmavý

B. světlý

Douglasie

Garapa

Vintage

TMELY
SPÁROVACÍ TMEL

SPÁROVACÍ TMEL

WS EasyFillPlus

Fugenkittlösung
Rychleschnoucí jednosložkový tmel na vodní bázi pro tmelení
parket a dřevěných podlah. Vhodný pro všechny druhy
dřevin. Mimořádná stálobarevnost i u exotických druhů
dřevin. Zabraňuje odlupování laku. Nízká spotřeba, vysoká
vydatnost.

Rychleschnoucí jednosložkový tmel na rozpouštědlové bázi
pro tmelení parket a dřevěných podlah. Mimořádná stálobarevnost i u exotických druhů dřevin. Zabraňuje odlupování
laku. Velmi dobrá brousitelnost.

www.likor.cz

PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY

PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY

V6 Finish

ParkettOilPro
Přípravek o péči pro podlahy na polyuretanové bázi určený
k permanentní ochraně lakovaných podlah. Je vhodný pro
ošetření lakovaných parket, dřevěných a korkových podlah,
linolea, PVC, neglazovaného kamene a jiných voděodolných
povrchů. Je ideální pro péči o podlahy s vysokou zátěží jako
jsou nákupní centra a supermarkety. Je extrémně odolný proti
šmouhám od obuvi.

Intenzivní pečující olej určený k dodatečné impregnaci olejovaných podlah. Díky vysokému podílu oleje navrací i velmi
vybledlým olejovaným podlahám jejich původní vzhled už
při jednom použití. Přípravek lze použít i k opravám lokálních
vad. Udržuje protiskluzné vlastnosti olejovaných podlah.
Varianty: Transparentní, bílý

Varianty: Matný, lesklý

PŘÍPRAVKY PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

ČISTÍCÍ A PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY

Deck&Teak Refresh

ParkettSoap

Speciální přípravek pro hloubkové čištění  a obnovu zašedlých a špinavých venkovních dřevěných podlah jako jsou
terasy a balkony a také dřevěný zahradní nábytek. Obnovuje
přirozenou barvu dřeva, brání vzniku kapek na povrchu.
Umožňuje provést čištění bez broušení. Výrobek je biologicky
odbouratelný a tím je optimální pro venkovní použití.
Jeho nanesení představuje ideální úpravu před aplikací nové
vrstvy oleje Deck&Teak oil.

Mýdlový přípravek na vodní bázi. Vhodný k šetrnému, ale
intenzivnímu čištění olejovaných a voskovaných podlah.
Důkladně a šetrně čistí a zároveň vytvoří ochranou vrstvu.  
Odstraňuje odolné nečistoty a zbytky vosků. Intenzivní
čištění umožňuje snadnou renovaci olejovaných podlah
bez broušení.
Varianty: Transparentní, bílý

PŘÍPRAVKY PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

CareRemover

Čistící prostředek na silně znečištěné podlahy a pro odstranění  starých vrstev prostředků běžné údržby. Málo pění,
ředí se vodou a má neutrální pH. Vhodný pro voděodolné
pvrchy jako jsou lakované dřevěné a korkové podlahy,
linoleum, pvc a guma.

Nová řada přípravků vysoké kvality pro snadnou a ekonomickou péči o podlahy v domácnosti. Tyto přípravky
kombinují profesionální zkušenosti z oblasti péče a ochrany podlah a jednoduchost nezbytnou pro běžné domácí
používání. Při jejich aplikaci nepotřebujete žádné speciální znalosti či nářadí. Přípravky této řady byly vyvinuty pro
rychlou a intenzivní údržbu dřevěných podlah a ostatních voděodolných povrchů. Jen nanesete, vytřete a je hotovo!

Ochrana Podlahy Pro lakované povrchy

Čistá Podlaha

Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní
péči o lakované povrchy.Čistí a pečuje v jednom kroku.
Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu prostředí a chrání
podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro pravidelnou péči
o podlahu jej stačí jednou týdně přidat do vody na vytírání.

Čistá podlaha nabízí optimální péči a ochranu pro Vaši
podlahu. Čistící prostředek nové řady přípravků s příjemnou
vůní je vhodný pro všechny lakované, olejované, vinylové
a ostatní hladké voděodolné povrchy. V závislosti na koncentrovanosti čistícího roztoku jej lze použít buď pro běžné mytí
nebo pro intenzivní čištění. Je šetrný k životnímu prostředí,
pH neutrální. Z jedné lahve získáte 100 l čistící směsi.

Ochrana Podlahy Pro olejované podlahy

Ochrana Podlahy Pro pvc, vinyl a linoleum

Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní
péči o olejované povrchy. Čistí a pečuje v jednom kroku.
Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu prostředí a chrání
podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro pravidelnou péči
o podlahu jej stačí jednou týdně přidat do vody na vytírání.

Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní péči o povrchy z pvc, vinylu a linolea. Čistí a pečuje
v jednom kroku. Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu
prostředí a chrání podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro
pravidelnou péči o podlahu jej stačí jednou týdně přidat
do vody na vytírání.

Refill

SprayMop sada
Praktický mop s integrovaným rozprašovačem speciálně
vyrobeným pro vytírání parket, dřevěných a korkových
podlah. Rychlé a snadné použití, není potřeba kbelík. Čistící
přípravek se snadno nanese na podlahu pomocí zmáčknutí
páčky na rukojeti mopu. Jeho nanášení je rovnoměrné a díky
kvalitnímu mopu nezůstává na podlaze žádná zbytečná
vlhkost.

Čistící koncentrát pro přípravu 4 litrů čistící směsi do rozprašovače SprayMopu.
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