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TEKNISK INFORMATION

Tekniska data

Art.nr
11036 1 l 12 480

5 l 4 128
10 l - 60

Viskositet DIN 4 15 ±2s

Torrhalt 29 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) 
Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

Förvaring och transport 12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Vattenburen grundlack för roller- och spackelapplicering. Den här 
universalgrundlacken utmärker sig genom att den torkar mycket 
snabbt. Den är trygg att arbeta med och lämnar inga överlapp ens 
på krävande träslag.

• Används varje år på miljontals m²
• Mångsidig och pålitlig grundlack
• Premiumkvalitet till rimligt pris
• Reducerar sidlimning
• Kan användas med nästan alla europeiska och exotiska träslag, 

samt i sport- och multifunktionshallar.

Användningsområde:
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. Sidlimningseffekten hos 
vattenlacker reduceras. Hos fackmannamässigt lagda och skruvade 
respektive fast-elastiskt limmade parkett- och trägolv uppträder inga 
sidlimningar.

Den säkra grundlacken

EasyPrime

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19
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TEKNISK INFORMATION

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA lackroller Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).  
LOBA mikrofiber 100-120 / 80-100 ml/m² (10-12 m²/l).  
Användning av mikrofiberroller leder till mindre träsvällning tack vare den minskade appliceringsmängden. LOBA 
appliceringsspackel / 1:a strykning ca 40 ml/m² (25 m²/l), 2:a strykning ca 20 ml/m² (50 m²/l)

Mellanslipning
Mellanslipa inte grundlacken. Om lacklagret är tillräckligt (tjockt rollerapplicering, ytor med låg sugförmåga) kan ytan 
mellanslipas med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND slipfiberduk. Avlägsna noga allt damm före överlackering.

Torktid
• Kan överlackeras med roller tidigast efter 60 minuter, med spackel efter 30 minuter, dock inom 24 timmar.
• Invänta fullständig torkning om torkningen fördröjs.

• 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 % - 75 % 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.
• För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
• 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.

Användningsanvisningar

EasyPrime
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Användningsanvisningar

Användning för parkett och trägolv:
• Förbered underlaget fackmannamässigt.
• Applicera grundlacken.
• Låt torka.
• Applicera valfri LOBA vattenlack.

Alternativ applicering med spackel:
Använd inte på frukträslag, färgat trä, barrträ, tropiska träslag, termiskt eller kemiskt behandlade träslag, slitna gamla golv, 
golv med fogar och sportparkettgolv
• Förbered underlaget fackmannamässigt.
• Applicera EasyPrime. 
• Låt torka. 
• Applicera EasyPrime (tvärs emot tidigare applicering). 
• Låt torka. 
• Applicera valfri LOBA vattenlack.

Lämpliga lacker för överlackering:

Normaltt slitage:
• Life.

Upp till hårt slitage:
• Viva.
• EasyFinish.

Upp till extra hårt slitage:
• 2K Fusion.
• 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• 2K UltraSport.
• 2K InvisibleProtect.
• Rush.

EasyPrime
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

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.

Mellanslipning: Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om 
överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före 
den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

Användning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av 
en grundlack höjer bearbetningssäkerheten och ger en yta utan överlappsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer 
information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning 
utesluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk 
limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA 
EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägolv med lackkompatibelt vax före läggning. Vidtagande av åtgärder 
som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt 
ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, 
industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till 
ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

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.

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.

EasyPrime


