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LOBADUR
®
 WS Viva  

 

GISCODE: W3/TRGS617 
 
Vieno komponento lakas vandens pagrindu (NMP – free) 
 
Savybės: 

• Lakas be organinio tirpiklio junginio 
• Tinka naudoti vidutinio intensyvumo patalpose 
• Atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui 

Blizgumas:  
• Pusiau matinis 
 

 

 
PANAUDOJIMAS: 
 
Rekomenduojama parketinėms, masyvo lentoms vidutinio 
intensyvumo naudojimo patalpose (gyvenamosioms patalpoms). 
 
BENDRA INFORMACIJA:  
 
Dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra plastiklių (kilimėliai, kėdžių 
apmušalai ir kt.), lakas gali suminkštėti ir prarasti savo spalvą. 

 
TECHNINIAI DUOMENYS: 
 
LOBADUR® WS Viva vienkomponentis lakas vandens pagrindu 

• Klampumas : 23±1 % 
• Kietosios dalelės : 34±1 %  
• Pakuotė: LOBADUR® WS Viva, pristatomas kartoninėse 

pakuotėse 2x5 kg  
• Saugojimas: neatidarius gamyklinės taros, produkto 

galiojimo laikas 12 mėn. nuo pagaminimo datos. 
Transportuoti ir laikyti esant +5°C iki +25°C.  

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: 
 
Laką gerai suplakite. Jei visos pakuotės vienu metu sunaudoti 
neketinate, naudokite sugraduotą kibirėlį reikalingam lako kiekiui. 
Nepilkite lako ant grindų, lako padengimui naudokite volelį Deluxe-
120. Prieš naudodami LOBADUR® WS Viva, nušlifuokite grindis ir 
gerai nuvalykite visas susidariusias dulkes, alyvos likučius, vašką, 
silikoną.  
Per pirmąsias 24 val. galima lakuoti be tarpinio šlifavimo. Praėjus tam 
laikui, tarpinis šlifavimas būtinas. Prieš paskutinį sluoksnį atlikus 
tarpinį šlifavimą, gaunamas švelniasnis paviršius. 
 
DARBO SĄLYGOS: 
 
Medžio drėgnumas <12%, kambario temperatūra nuo 15°C iki 20°C, 
santykinis oro drėgnumas nuo 40% iki 70%. Lako ant grindų nepilkite 
tiesiai iš taros, naudokite kibirėlį su piltuvėliu. Nepalankiomis klimato 
sąlygomis (esant aukštai temperatūrai, mažam santykiniam oro 
drėgnumui) siekiant prailginti produkto džiūvimo laiką, galima pridėti 
iki 5% LOBADUR® WS Argo (džiūvimo lėtintojas – prailgina lako 
kietėjimo laiką iki dviejų kartų) produkto. 
 
 

 
LAKAVIMAS: 
 
Kada grindis būtina dengti keliais lako sluoksniais, geriausiam sukibimui, 
antrą sluoksnį reikia padengti po 24 val. nuo pirmo sluoksnio padengimo 
arba atlikti tarpinį šlifavimą. Šlifuojant tarpsluoksnius, grindų paviršius 
bus žymiai lygesnis. Po kiekvieno šlifavimo būtina gerai pašalinti visas 
dulkes. 

 
LAKO DŽIŪVIMAS: 
 
Esant 20°C ir 65% santykiniam oro drėgnumui: apytiksliai 4-6h grindis 
lakuojant voleliu. 
Grindimis po truputį galima pradėti naudotis praėjus 24 val. po lakavimo. 
Lakas visiškai išdžiūsta maždaug per 5 dienas. Iki to laiko 
nerekomenduojama ant grindų tiesti kilimų, statyti baldų. Grindis valykite 
drėgna šluoste tik lakui visiškai išdžiuvus.  
 
VALYMAS:  
 
Visus įrankius tuoj pat po lakavimo gerai nuplaukite vandeniu. Lako 
likučių nepilkite į nutekamuosius vandenis, norėdami juos išmesti, 
vadovaukitės galiojančiomis atliekų tvarkymo vietos ar valstybės 
taisyklėmis. 
 
SAUGUMO REIKALAVIMAI: 
 
Dirbant su produktais, būtina imtis reguliarių saugumo priemonių: 
nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Reikalui esant, naudokite apsaugines 
pirštines. Taip pat būtina užtikrinti patalpoje gerą ventiliaciją, nuo odos 
pašalinkite lako likučius, laku suteptus drabužius nedelsiant būtina 
nusivilkti. Lakuojant grindis ir lakui džiūstant užtikrinkite gerą ventiliaciją, 
tačiau nesukelkite skersvėjo. 
 
PIRMOJI PAGALBA: 
 
Įkvėpus išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir kviesti gydytoją. Žmogui 
praradus sąmonę, paguldykite jį ant šono ir vežkite pas gydytoją. 
Patekus ant odos, odą gausiai plauti vandeniu su muilu bei gerai 
nuskalauti. Patekus į akis, atmerktą akį gerai skalauti po tekančiu 
vandeniu keletą minučių. Simptomams nepraėjus kreiptis į gydytoją. 
 

BBlliizzgguummaass  DDžžiiūūvviimmoo  
llaaiikkaass  

NNaauuddoojjaammaass  kkiieekkiiss    AApplliinnkkooss  ssąąllyyggooss    PPaakkuuoottėė    SSaauuggoojjiimmaass  

Matinis 

Pusiau 
matinis 

4-6 h 
lakuojant 
voleliu 

Išeiga: 100-120 g/m² 
 

Temperatūra: min. +15 °C  
Santykinis drėgnumas: maks. 70 % 

Plastamasinė 
tara -  10 L, 5L 

 
 

Neatidarius 
gamyklinės 
taros 12 mėn.   

 

 
Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra rekomendacinio 
pobūdžio duomenys. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkėjas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba pažeidžiant technologijas.  

 


