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TEKNISK INFORMATION

EXTRA MATT

Användningsanvisningar

Tekniska data

Art.nr
11043 5 kg 2 96

Viskositet DIN 4 32 ±2s

Torrhalt 37 ±2%

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE EU-gränsvärde för produkten kat. A/j: 140 g/l (/2010) 
Produkten innehåller max 100 g/l VOC(blandning med härdare).

Glansgrad ca* 11

* Glansgraden mäts vid 60° på glas. Den beror på skikttjockleken och klimatförutsättningarna (temp. rel. luftfuktighet) under 
torkningen. Värdena är enbart avsedda som orientering.

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

2-komponents vattenburen golvlack på polyuretanbas för elastiska 
golvbeläggningar. För extra hårt slitage. 2K UltraElastic förseglar 
öppna fogar med en mycket tålig skyddsfilm och möjliggör enkel 
och effektiv rengöring. Elastisk och med enastående kemikalie- och 
nötningsbeständighet.

• Skarvfri ytbehandling
• Speciellt utvecklat för bl.a. PVC, Linoleum och designbeläggningar
• Minskar behovet av rengöring tack vare att mindre smuts fastnar
• Optimerat fogskydd skyddar underlaget
• Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för 

arbetsområden

Användningsområde:
Lämplig för linoleum-, PVC-, CV- och designgolv med glatta 
eller lätt strukturerade ytor eller präglade ytor. Även lämplig för 
ickevulkaniserade gummigranulat (EPDM).

2K UltraElastic

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
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TEKNISK INFORMATION

EXTRA MATT

Förtunningsmedel
Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA lackroller Deluxe 120 eller LOBA lackroller mikrofiber 100-120 / 60-80 ml(g)/m² = 12-16 m²/l(kg) per applicering

Mellanslipning
Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, därefter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före 
den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet. Använd LOBASAND Lochpad P180 eller finare, alternativt 
LOBASAND slipgaller P180 eller finare. Avlägsna noga allt damm före överlackering.

Torktid
• Kan beträdas försiktigt, överlackeras efter tidigast 2 timmar.
• Mellanslipning tidigast efter 4 timmar.
• Lätt belastning efter 24 timmar.
• Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar.
• Om extra skydd önskas användch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
• De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som 

är fria från luftdrag.

• Skaka lacken, tillsätt härdaren i förhållande 10:1 och blanda genom att skaka. Använd LOBA mätbägare eller våg om 
delmängder ska blandas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.

• Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon och andra föroreningar. Vid optimala 
bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C - +25°C, golvtemperatur +15°C - +22°C, rel. luftfuktighet 
40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - +25°C. Håll arbetsutrymmet väl ventilerat.

• Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.

Användningsanvisningar

2K UltraElastic



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 3/3 

TEKNISK INFORMATION
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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.

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.

Användningsanvisningar

Förberedelser:

Linoleum-, PVC-, CV- och designgolv med glatta eller lätt strukturerade ytor eller präglade ytor:
Nya beläggningar,
• Rådfråga tillverkaren eller LOBA kundtjänst om det är lämpligt med överlackering.
Sanering av lätt nedsmutsade beläggningar,
• Utför grundrengöring med en singelskurmaskin, och en underlagd LOBASAND SpecialPad grön och LOBA CareRemover 

1:4. 
• Ta upp smutsen med en våtdammsugare och neutralisera med rent vatten eller använd en skurmaskin.
• Låt ytan torka tillräckligt före lackeringen.
Sanering av kraftigt nedsmutsade beläggningar,
• Utför rengöringsslipning med en singelskurmaskin, och en underlagd LOBA scrubberpad och LOBA CareRemover 1:4. 
• Ta upp smutsen med en våtdammsugare.
• Låt ytan torka tillräckligt före lackeringen.

Gummigranulat
• Avläsgna dammet torrt.

Lackering:
• Under förberedelsearbetet måste du säkerställa att eventuella lager av lager av underhållsmedel avlägsnas utan några 

rester.
• Rulla på ett skikt lack för områden med normal-hög belastning
• Rulla på ett ytterligare skikt för områden med kraftig belastning.

2K UltraElastic


