
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

28
/0

2/
20

23

Sida 1/4 

TEKNISK INFORMATION

MATT

Användningsanvisningar

Tekniska data

Art.nr
10508 750 ml 6 432

2,5 l 4 120
10 l - 42

GISCODE Ö60

2004/42/CE EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 500 g/l (/2010) 
Produkten innehåller max 442 g/l VOC.

Innehållsdeklaration alifatiska kolväten, sickativ

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.

Naturhårdvaxolja. Högkvalitativa, filmbildande oljor som framhäver 
träets naturliga utseende och ger samtidigt en hög beständighet 
mot smuts och vatten.

• Filmbildande, nötningsbeständigt
• Jämnt fylligt utseende
• Vatten- och smutsavvisande
• Säker och enkel applicering
• Framhäver träets naturliga skönhet
• Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för 

arbetsområden
• Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:
Lämplig till parkett och trägolv. Halkskydd enligt DIN EN 
16165:2021-12 bedömningsgrupp R10. Lämpligt för praktiskt taget 
alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAs lista över träslag 
som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder.

Jämn glansgrad och fylligt utseende

Markant

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-193
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TEKNISK INFORMATION

MATT

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
Spackelapplicering: LOBA appliceringsspackel / ca 20 ml/m² (50 m²/l) 
Roller- och borstapplicering: LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 eller LOBA oljeborste / ca 60-100 ml/m² (12 m²/l).

Torktid
• Kan överlackeras tidigast efter 12 timmar.
• Dock inom 24 timmar.
• Kan beträdas efter 12 timmar.
• Kan användas efter 24 timmar.
• Skydd efter 10 dagar.
• Om extra skydd önskas användch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.

• På behållare från 10l måste materialet röras om maskinellt innan arbetet påbörjas, t.ex. med en LOBA färgblandare.
• Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, 

silikon, slipdamm och andra föroreningar.
• Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, 

rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet 
tillräckligt ventilerat.

• För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
• Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
• Rör om produkten ordentligt.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.
• Denna produkt är en beståndsdel av ”Connected Systems” från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna 

med Wakol parkettlim i ”Connected Systems Matrix”: www.loba.de/connected-systems

Användningsanvisningar

Markant
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TEKNISK INFORMATION

MATT

Allmänna anvisningar

Användningsanvisningar

Spackel- och rollerapplicering
• Applicera noga Markant sektionsvis med en LOBA appliceringsspackel. 
• Polera omedelbart med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND SpecialPad beige. 
• Låt torka över natten, högst 24 timmar. 
• Rolla på Markant tunt och jämnt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.

Rollerapplicering:
• Applicera Markant tunt och jämnt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80/LOBA oljeborste. 
• Låt torka över natt, högst 24 timmar. 
• Utför vid behov en mellanslipning (vid ojämnt utseende eller matta/glansiga fläckar) och avlägsna slipdammet. 
• Rolla Markant tunt och jämt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80/LOBA oljeborste.

Förberedelse av korkbeläggningar
Limmet måste vara genomhärdat (beakta limtillverkarens anvisningar) och ytan måste vara torr och fri från smuts och 
limrester.
Finslipa vid behov homogena korkbeläggningar och avlägsna noga allt korkdamm (dammsug)

Behandling av homogena/massiva korkgolv:
Applicera Markant tunt. Låt torka över natten. Applicera Markant tunt. Torkprocessen innan materialet är helt klibbfritt kan 
pågå i upp till 3 dagar beroende på klimatförhållandena i utrymmet.

Behandling av fanerade korkgolv
Applicera Markant tunt. Låt torka i minst 48 timmar. Genomför vaxunderhåll med LOBA NatureWax eller LOBA ParkettWax.

Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång 
tid.
Förvara indränkta trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare. Dränk in oljerester, trasor och liknande 
med vatten eller placera dem i en sluten behållare. Omhänderta på ett brandsäkert sätt. I annat fall föreligger risk för 
självantändning.

Viktig information

Markant
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Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen 
som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör 
inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka 
ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt 
träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet 
(luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska 
parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella 
försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till 
varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Säkerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produkter som innehåller höga lösningsmedelshalter uppstår 
lättantändliga lösningsmedelsångor. Därför är eld, öppen låga, svetsning, rökning och liknande förbjudet i riskområdet. Vädra 
arbets- och lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och biutrymmen ska kopplas från i så god tid att de 
har hunnit svalna när arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, även hos elektrisk utrustning. Se till att materialbehållare är 
ordentligt tillslutna. Avlägsna lösningsmedelskänsliga komponenter, växter och djur (akvarier) från området som utsätts för 
lösningsmedelsångorna.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några 
mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Markant


