
Whitener 

LOBA – de oppervlaktespecialist voor parket en houten vloeren www.lecol.nl

Additief voor het lichter maken 
van houten oppervlakken
Zeer veelzijdig - kan in verschillende laksystemen worden gebruikt

LOBADUR® Whitener is een additief dat je toevoegt aan de op watergebaseerde 
LOBADUR®-primers en -lakken om op een subtiele manier houten oppervlakken te bleken. 
De intensiteit van het bleken bepaal je door de hoeveelheid die je toevoegt. Dat kan in 
één of in meerdere lagen.

Additief



Art.nr. 11540 Leverbaar in 80 ml GISCODE W1
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Gedetailleerde technische informatie,  
verwerkingsvoorschriften en aanbevelingen 
dienen in acht te worden gehouden.

Lecol staat altijd voor je klaar en zorgt voor jouw succes. 
Onze ervaren experts ondersteunen je graag, ook als 
hulp ter plekke nodig is. Je kunt altijd op ons rekenen. 
Wij helpen vakmensen vooruit! 

Heb je nog vragen? Wij geven je graag advies!
verkoop@lecol.nl | +31 (0)416 566 540

Waarom eindgebruikers 
overtuigd zijn van Whitener:

Waarom vloerenleggers 
enthousiast zijn over Whitener:

Speciale toepassing Gebruik

Toepassing

• Zorgt voor een subtiel bleekeffect van het houtoppervlak

• Intensiveert het witeffect van witgekleurde oppervlakken

• Vermindert de natuurlijke vergeling van het hout

• Biedt individuele ontwerpopties

• Kent een op watergebaseerde technologie, is oplosmiddelvrij

LOBADUR® Whitener kan worden gecombineerd met alle op 
watergebaseerde primers en afwerkingen van LOBA. Dit zorgt dus 
voor een breed scala aan bleekeffecten. Het gebruik in één of in 
meerdere lagen maakt het systeem extreem flexibel en biedt zo 
tal van ontwerpmogelijkheden.

Geschikt voor alle lichte houtsoorten en lichtgekleurde 
houtoppervlakken. Voor donkere houtsoorten adviseren we eerst 
contact met ons op te nemen voor overleg. Bij voorkeur 
aanbevolen voor een matte afwerking.

• Schud de Whitener en de primer / lak goed.
• Toepassing in matte afwerking vermindert het risico op aanzetten.
• Voeg de Whitener direct voor het aanbrengen toe, maximaal één flesje (1 x 80 ml) op 5 l / kg.
•  Schud of mix (bijvoorbeeld mechanisch met een LOBATOOL®-verfmixer) grondig na het toevoegen van de Whitener.  

Voor 2K-systemen dien je de Whitener toe te voegen, nadat de verharder in het mengsel is verwerkt.
• Mengsel met de Whitener moet binnen 24 uur worden aangebracht. 2K-systemen binnen de gespecificeerde applicatietijd.

• Eenvoudig en veilig toe te passen

• Veelzijdig te gebruiken

• Breed scala aan bleekeffecten mogelijk

• Intensiteit van het bleekeffect is variabel te regelen

• 24 maanden houdbaar

* Gebruik van de LOBADUR® 2K InvisibleProtect

2. Laag
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