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Natieranie divadelných javísk 

______________________________________________________ 

Čierny náter s dobrou krycou schopnosťou na drevené podlahy na divadelných javiskách.                    
Natieranie sa robí s produktom LOBADUR WS EasyFinish matný za pridania 4%*MIXOL 
univerzálneho tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1                                                            

*zodpovedá 200ml MIXOL-u na 5l WS EasyFinish 

Všeobecné pokyny: 

LOBADUR WS EasyFinish je stavebný produkt testovaný na emisie podľa predpisov DIBt. LOBADUR 

WS EasyFinish spĺňa požiadavky EMICODE EC 1.  

 podlaha musí byť dobre vybrúsená ako aj zbavená starých náterov a nánosov ako olej, 

mastnota, vosk, silikón a brúsny prach 

 vlhkosť dreva ˂ 12% 

 teplota miestnosti 15° C až 25° C 

 relatívna vlhkosť vzduchu 40% až 75% 

 teplota materiálu 18° C až 25° C 

Pokyny pre spracovanie: 

 Lak aj tónovací koncentrát dobre pretriasť 

 MIXOL ® univerzálny tónovací koncentrát čierny Nr.1 dôkladne miešaním zapracovať do laku 

LOBADUR ® WS EasyFinish. Množstvo pridania 4% tónovacieho koncetrátu. 

 Po vmiešaní je materiál vhodný na spracovanie po dobu 24 hodín. 

 Pred ďalším použitím už zmiešaného materiálu, predtým nanovo premiešať. 

 Materiál neliať priamo na podlahu, použiť lakovacie vedro LOBATOOL. 

 Zohľadniť všeobecné bezpečnostné pokyny pri práci. 

 Zohľadniť klimatické podmienky* 

 Pracovisko vetrať* 

*Pozri všeobecné pokyny pre spracovanie lakov na vodnej báze LOBADUR®. 

Odporúčaný postup pre parkety a drevenú podlahu. 
Odporúča s použitie základného laku na minimalizovanie zlepovania hrán. 

 pripraviť podklad 

 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR® WS EasyPrime cca.120 gr/m2 

 schnutie min.60 minút, pri zlých podmienkach počkať na dokonalé preschnutie 

 základný lak neprebrusovať 

 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matý so 4% MIXOL® 

tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2 

 schnutie cez noc 

 medzibrus 

 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® 

tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2 

Alternatívny postup bez základného laku 

 pripraviť podklad 

 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® 

tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2 

 schnutie 4 – 6 hodín  

 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® 

tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2 

 schnutie cez noc 

 medzibrus 
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 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® 

tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2 

Odborne správny a odolný povrch vyžaduje celkovú spotrebu materiálu (lak a evt.základný lak) o min. 

300 gr/m2. 

24 hodín po poslednom nátere je možné plochu ľahko používať, plná záťaž po 5 dňoch ! 

Zodpovedajúce technické listy ku produktom je potrebné zohľadniť. Technické informácie sú 

na stránke www.loba.de (www.janser.sk). 

Čistenie a úkony pre zachovanie hodnoty. 

Úkony Produkt Nástroje na čistenie 
a údržbu 

Intervaly 

Prvotné 
ošetrenie 

odpadáva   

Údržbové 
čistenie 

LOBA®Cleaner na vlhko vytrieť možné denne 

Údržbové 
ošetrenie 

odpadáva, 
podľa potreby 
nasleduje 
prelakovanie 

Medzibrus 
s LOBATOOL dierovým 
padom zrn.120 

podľa potreby 
cca.1 x za rok 

Hĺbkové čistenie odpadáva   
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