
LOBA - Váš partner pre zušľachtenie a ošetrenie  povrchu dreva

Produktová rada DECK

Krása a ochrana
na celú sezónu
Od hĺbkového čističa, cez lak a olej, až po prípravky na 
čistenie a ošetrovanie – Rada DECK splní každé Vaše 
želanie pre  drevo a WPC vo vonkajšom protredí.  
S LOBou odolá Vaše obľúbené miesto každému počasiu.



Jednoduché čistenie

Trvácna úprava

Optimálna príprava

Intenzívne špeciálne čistenie

DeckRefresh & WPC Refresh
•  dôkladné ošetrenie pre povrchy z dreva alebo WPC
• dodá sýtu optiku a zintenzívni farbu
•  pre jednoduché oživenie počas sezóny – nie je potrebný  

základný náter

Rýchle oživenie

DeckCleaner
•  všestranný: dá sa použiť pre bežné alebo intenzívne čistenie
• veľmi výdatný 
• optimálny pre olejované a lakované drevo ako aj WPC

DeckFinish Color
• 1-zložkový náter na vodnej báze pre drevené povrchy
•  mimoriadne trvácna, bezpečná ochrana pred UV-žiarením, 

mrazom a vlhkom
•  rýchla aplikácia – krátka doba schnutia, nie je nutné hĺbkové 

čistenie
•  zvýšená antišmykovosť, vhodné do priestorov na prácu  

a chôdzu naboso (DIN 51130 / DIN 51097)

DeckOil transparent | Color
•  impregnačný olej na drevené terasy a záhradný nábytok
•  hĺbková ochrana pred mrazom a vlhkom /  

Color: plus vyššia ochrana pred UV-žiarením
• dobré vsakovanie
•  zvýšená antišmykovosť, vhodné do priestorov na prácu  

a chôdzu naboso (DIN 51130 / DIN 51097)
• vhodné na detské hračky (EN 71-3)

DeckPrepare
•  špeciálny základný náter na drevený decking vo vonkajšom 

prostredí
• spomaľuje zošednutie dreva spôsobené počasím
• posilňuje ochranný účinok následne nanášaných prípravkov

DeckDegrayer
•  špeciálny čistič pre drevené povrchy vo vonkajšom prostredí
• ideálna odšeďovacia príprava pred ďalšími úpravami
• pre jednoduchú, dôkladnú renováciu bez použitia stroja

DeckOil transparent |  
DeckOil Color

DeckFinish Color

DeckDegrayer

DeckCleaner

DeckPrepare

DeckRefresh

Starý alebo nový, zvetralý povrch dreva
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Produktová rada DECK pre vonkajšie  
prostredie. Použiť celkom jednoducho:
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Video-tipy ku  
aplikácii produktov

ČISTENIE & OŠETRENIE PRE WPC 

WPC Refresh |  
DeckCleaner

800145
Svetlohnedá

800145
Svetlohnedá

900148
Šedá

900148
Šedá

800150
Tmavohnedá

800150
Tmavohnedá

800099
Červen-
ohnedá

800099
Červen-
ohnedá



Odporúčané náradie

Lakovací systém na vodnej báze:
DeckPrepare & DeckFinish Color
Dosiahnite ďalší level: Trvácna ochrana pred UV-žiarením a počasím pre Vašu 
terasu je tu! Povlaková alternatíva ku tradičným terasovým olejom – pre 
nadčasovo elegantný vzhľad.

Zvetralá terasa z termo-jaseňa po odšedení s DeckDegrayer. Renovovaná terasa z termo-jaseňa po úprave s DeckFinish Color tmavohnedým.

Uveďte svoju perfektnú terasu 
a záhradný nábytok na scénu !
Prirodzene udržateľné.

Dobre chránení s LOBA naštartovať terasovú sezónu – a vychutnať si výhľad !

Olejový systém na rastlinnej báze:
DeckPrepare & DeckOil transparent | Color
Svieži farebný look a spoľahlivá ochrana pred slnkom a dažďom. Efektívna  
impregnácia pre terasy a drevený nábytok dáva drevu prirodzený charakter.

LOBA vnáša čerstvý vietor na terasy: Nová rada DECK, priateľská ku životnému prostrediu, otvára vzrušujúce možnosti úprav pre Vaše 
obľúbené miesto vonku. Či je to cool-šedá, prírodné nuancy, alebo ušľachtilá tmavohnedá – mnohotvárna paleta farieb rady DECK 
roztlčie srdcia fanúšikov terás ! Okrem toho je tento outdoorový sortiment presvedčivý aj svojou extrémne jednoduchou aplikáciou 
bez použitia strojov. Svojimi vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami je vhodná rada DECK rovnako pre profesionálov aj pre 
konečných užívateľov. 

Postarajte sa o dlhodobú ochranu a nápadnú krásu na celú sezónu s týmto bezstarostným balíkom od LOBA: hĺbkovo pripraviť, 
bezpečne upraviť, jednoducho udržiavať !

Mop

Rozprašovacia 
konvica

Kefa na olej

Nanášač TrimPad-aplikátor

Štetec pod radiátory



LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56 – 62
71254 Ditzingen | Deutschland 
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

Rada DECK online

Prosím zohľadnite detailné technické informácie, pokyny  
na spracovanie a odporúčania pre pracovný postup.

Máte ďalšie otázky? 
Tešíme sa, keď nás budete kontaktovať:

→    Tento prospekt bol vytlačený na papieri ztrvalo  
udržateľných zdrojov s farbami na báze bio-oleja.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava 
Tel.: +421 911 417 400
E-Mail: janser@janser.sk
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