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• Hoogwaardige oplosmiddelvrije impregneerolie op basis van natuurlijke oliën

• 19 levendige kleuren

• Natuurlijke en matte uitstraling

• Maximale verzadiging, dus nauwelijks indringing van vloeistoffen, stof en vuil

• In één laag aan te brengen

• Verkrijgbaar in 1K en 2K



Voor een zeer natuurlijke uitstraling kan een vloer worden geïmpregneerd met olie. Hiervoor hebben wij LOBASOL® HS Akzent 100 
impregneerolie, een nieuwe generatie impregneeroliën, die veel unieke voordelen biedt. Na impregnering hoeft de vloer door 
de parketteur niet verder worden afgewerkt, maar kan na enige tijd het onderhoud met olie door de klant worden gestart. 
Deze milieuvriendelijke olie van hoge kwaliteit biedt tal van mogelijkheden om uw vloer een natuurlijke, modern, klassiek of 
eigentijds uiterlijk te geven. Door de impregnerende werking wordt het hout bovendien optimaal beschermd. Uw vloer wordt 
maximaal verzadigd waardoor indringing van vloeistoffen, stof en vuil tot een minimum worden beperkt. U heeft de keuze uit 
19 eigentijdse kleuren waardoor uw vloer een prachtige matte, natuurlijke uitstraling krijgt. Speciaal voor situaties waarin de 
vloer direct vol belast wordt is deze 100% oplosmiddelvrije 2K Impregneerolie ontwikkeld. Door zijn zeer snelle doorharding 
(door de toevoeging van een extra harder) bouwt de vloer snel zijn vocht- en vuilbestendigheid op. Deze 2K impregneerolie met 
de naam LOBASOL® HS 2K ImpactOil is geschikt voor alle houtsoorten. De natuurlijke kleur en structuur van het hout worden 
geaccentueerd. Net zoals bij de 1K olie hebben we samen met de transparante versie nu 19 kleuren! 

Aanbrengen (volopbouw)*:

De pluspunten van de LOBASOL® HS impregneeroliën: 

De vloer 
professioneel 

schuren t/m korrel 
P100

LOBASOL® HS 2K 
ImpactOil aanbrengen

Inpoetsen met 
beige pad

30-45 minuten 
droogtijd 

Uitpoetsen met 
beige pad

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

Nieuwste generatie oppervlaktebescherming op oliebasis voor parket en houten vloeren

•  19 kant-en-klare levendige eigentijdse kleuren; onderling 

mengbaar tot oneindig veel kleuren 

•  50 meter in één keer opzetten mogelijk, dus lange  

verwerkingstijd

•  Binnen 1,5 uur gegarandeerd 40 meter klaar met 1 pad  

(1 poetsgang met beige pad)

• Zeer snelle doorharding: 2K ImpactOil na 24u belastbaar

• Aanzetvrij

• Soepele verwerking

• Schoner werken

•  Veilig voor kinderen (volgens de Europese  

Speelgoedrichtlijn DIN EN 71-3)

• Verbruik: 2,5 kg voor 100m2 
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*Gedetailleerde informatie, verwerkings- 
  voorschriften en aanbevelingen voor de
  lakopbouw in acht houden. 

Heeft u nog vragen?
Graag staan wij u
met raad en daad bij.
U kunt ons bellen op: 0416-566540.
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Voor de dagelijkse onderhoudreiniging 
adviseren wij de LOBA SprayMop.

Reinigingstip:
Afhankelijk van de belasting van de vloer kan Ter opfrissing 
kan de vloer worden onderhouden met Lecol Soap OH23 
en Lecol Oilcare OH22.

Lecol Chemie b.v.
Schutweg 6 | 5145 NP Waalwijk | Nederland
Tel: +31 416566540 | Fax: +31 416566531 | E-mail: verkoop@lecol.nl
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KLEUREN!




