ФАСАДАТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА
СИСТЕМА ЗА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
И ДЕКОРАЦИЯ

гаранция над 15 години

Всички продукти за фасадата са произведени на база
коопериране с водещи немски производители.
Топлоизолационната фасадна система на ЛАКПРОМ АД
е инвестиция, която се изплаща в кратък срок, в резултат от реализираната икономия на енергия.

Външна топлоизолационна
комбинирана система (ETICS)
на основата на експандиран
полистирен (ЕPS) ЛАКОЛ ТЕРМО
с код за означение ЕTICS – EPS – EN 13499 –
(1.15 - 1.70 ) – F –I10 – PE200

Съответствието на
системата е оценено съгласно
изискванията на БДС EN
13499: 2004 от Лице за
оценяване на съответствието
„НИСИ” ЕООД – Сертификат
за производствен контрол №
07-НСИСОССП-15.3.
Системата състои от:
1. Лепилен състав „ЛАКОЛ ТЕРМО”;
2. Плочи от експандиран полистирен „ЛАКОЛ – EPS - termo”;
3. Основно покритие (шпакловка) „ЛАКОЛ - ТЕРМО”, армирано с алкалноустойчива стъклофибърна мрежа, 145 g/m2]
4. Пластмасови дюбели (механични съединителни средства) за допълнително механично закрепване към основата;
5. Грунд за минерална мазилка ЛАКОЛ – ТЕРМО;
6. Финишно покритие - декоративна полимерна мазилка
ЛАКОЛ ТЕРМО.
Системата е предназначена за полагане върху външната и/
или вътрешната повърхност на стени, колони и еркери в нови
и съществуващи сгради за подобряване на топлинните им
характеристики.

Плочи от стабилизиран
експандиран полистирен,
Лакол EPS termo с
отворена клетъчна
структура
плътност 14 - 16 kg/m3
и 18 - 20 kg/m3
Предназначени
са за цялостно или частично
топлоизолиране на сгради и елементи от тях - изолация
стени, покриви, основи, топлинни мостове на сгради
(колони плочи греди).
Намалява загубите на топлина на сградата през зимата
Изолира от високите летни температури .
Класификация съгласно БДС EN13163 приложение С:
• плътност 14-16 kg/m3 - тип EPS 90
Код EPS – БДС EN 13163-T2-L2-W2-S1-P4-BS170CS(10)90-WL(T)2-DS(70,-)1-TR150

•

плътност 18-20 kg/m3 - тип EPS 100
Код EPS – БДС EN 13163- T2-L2-W2-S1-P4-BS200CS(10)100- DS(70,-)1-TR200-WL(T)1-MU

Съществени
характеристики

Експлоатационни
показатели
плътност
плътност
3
14-16 kg/m 18-20 kg/m3

1. Реакция на огън

клас Е

клас F

2. Дебелина

20,0÷50,0 mm

40,0÷100,0 mm

3. Плътност

14 – 16 kg/m3

18 – 20 kg/m3

4. Правоъгалност

±5 mm/m

±5 mm/m

5. Равнинност

±5 mm

±5 mm

6. Коефициент на
топлопроводност при
100С

0,035 ÷ 0,037 W/m.K

0,031 W/m.K

7. Топлинно
съпротивление при
d=20÷50 mm и t=100С

0,50 ÷ 1,40 m2.K/W

1,29 ÷ 3,22 m2.K/W

8. Водопоглъщане – 48
h, частично потапяне

≤0,5 % kg/m2

≤0,5 % kg/m2

9. Водопоглъщане – 7
дни, пълно потапяне,
метод 2А

≤2,0 %

≤1,0 %

10. Напрежение
на натиск – 10 %
деформация

≥90 kPa

≥100 kPa

11. Якост на огъване

≥170 kPa

≥200 kPa

12. Число на дифузно
съпротивление на
водна пара - µ

30÷70

30÷70

13. Якост на опън,
перпендикулярно на
повърхностите

≥150 kPa

≥200 kPa

14. Стабилност на
размерите, 48 h, 70±20
широчина
дължина
дебелина

≤1 %
≤1 %
≤1 %

≤1 %
≤1 %
≤1 %

15. Геометрични
размери:
широчина
дължина
дебелина

500±2 mm
1000±2 mm
20,0÷50,0) ±1 mm

500±2 mm
1000±2 mm
(40,0÷100,0) ±1 mm

ЛАКОЛ - ТЕРМО
лепило - шпакловка за
топлоизолационни плоскости
без фибри и с фибри
Предназначение: за залепване на топлоизолационни
плоскости от експандиран и екструдиран полистирен,
за направа на защитна изравнителна шпакловка върху
тях при изпълнение на външни и вътрешни топлоизолации на сгради.
• ЛАКОЛ ТЕРМО без фибри се използва за залепване
на EPS “Лакол termo” върху повърхности от всички видове мазилки, бетон, газобетон, циментови шпакловки
и равна тухлена зидария.
• ЛАКОЛ ТЕРМО с фибри се използва за залепване на
алкалоустойчива стъклена мрежа и направа на изравнителна шпакловка върху EPS “Лакол termo”.
• Лепилото притежава голяма здравина на свързване,
продължително отворено време. Хидро- и мразоустойчиво. С лепилото се постига висока якост на слепване в свързващата система, при различни режими
на експлоатация, добра водо- и студоустойчивост.
• Предварително грундиране на основата - Импрегниращ грунд АК - 011.
• Съотношение на смесване: суха смес 1 кг : вода
/0,20÷0,25/ кг.
• Време за “узряване” на смесеното с вода лепилошпакловка - /10÷15/ мин
• Време за използване на смесеното с вода количество
лепило - шпакловка, при температура /20±25/0С - до 6
часа.
• Дебелина на нанесения слой:
минимална - 2 мм
максимална - 5 мм
• Шпакловане на залепените топлоизолационни плоскости - най-рано 24 часа след залепването им.
• Ориентировъчен разход:
- за залепване – 3.0÷4.0 кг/м2
- за шпакловане – 4.0÷5.0 кг/м2

Алкалоустойчиви
стъклофибърни мрежи
за външно армиране Стъклоармировъчна мрежа
Импрегнирана с устойчив на алкални продукти препарат, съставена от финни перлени влакна.
Стъклоармировъчната мрежа е изпитана от: “Изпитватена лаборатория за строителни материали” към
Научно-изследователски институт по строителни материали – София - протокол № 940/25.10.2007 г

ДЕКОРАЦИЯ
ЕфектИВни завършващи
покрития
Фасадните бои и мазилки придават завършеност на сградата, красив и стилен
външен вид. Предпазват я от вредното
въздействие на околната среда и температурните амплитуди. Предлагаме
богата цветова гама и структури.

Фасадни бои
Предназначени са за външно боядисване на цименто
ви и вароциментови мазилки, елементи и стени от
обикновен лек и клетъчен бетон, газобетонни и минерални основи, шпакловани топлоизолационни плоскости. Прилагат се при ново строителство и при ремонт.
Фасадни бои

Разход

Съхнене

Акрилатна фасадна Импрегниращ грунд
боя АК - 1®
АК - 011

300 400
г/м2

3 часа
при 200С

Силиконов
импрегниращ грунд
СО - 012

150 200
г/м2

4 часа
при 200С

Силикатен
Силикатна фасадна
импрегниращ грунд
боя
СК - 011

250 300
г/м2

4 часа
при 200С

Силиконова
фасадна боя

Кварцова релефна
боя - акрилна,
силиконова

Подходящ Грунд

Бетонгрунд контакт,
Импрегниращ грунд
АК - 011

5-6
кв.м/л
280 350
г/м2

90 мин.
при 200С

Техническите спецификации са съгласувани от Министерството на здравеопазването МЗ. Изпитани са от
независима акредитирана лаборатория “Строителна химия и изолации” към ИЦС-НИСИ-ЕООД – гр. София.

Декоративни
полимерни мазилки
Декоративните полимерни мазилки са изпитани от: независима акредитирана лаборатория “Строителна химия и изолации” към Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при
“Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ЕООД,
гр. София. Протоколи от изпитване: № 362-3-122/12.07.2010 г. –
акрилна; № 362-3-121/12.07.2010 г. – силиконова.
Съгласно изискванията на “Наредба за маркировката за
съответствие със съществените технически изисквания към
продуктите” има нанесена маркировка за съответствие
“СЕ”. Придружават се с ''ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ"

• Декоративните полимерни мазилки представляват готови
за нанасяне смеси на минерални пълнители, с различна
големина на частиците в разтвор на полимер, специфични
добавки за структуриране с маламашка и валяк и ефекти на
влачена, драскана структура и с мозаечна структура, както и
с добавки на силикон.
Предназначени са за:
• Декорация на гладки фасадни и вътрешни повърхности;
• За защита и оформяне на цветни фасади върху стари или
нови, традиционни или топлоизолационни плочи.
Декоративни
полимерни
мазилки

Акрилна

Силиконова

Силикатна

Подходящ
Грунд

Грунд за
минерална
мазилка –
близък цвят

Грунд за
минерална
мазилка –
близък цвят

Грунд за
минерална
мазилка –
близък цвят

Разход

Съхнене

Дребнозърнеста
до 1 мм

Едрозърнеста
до 3 мм

1.8 – 2.3
кг/кв.м

2.7 – 3.4
кг/кв.м

Дребнозърнеста
до 1 мм

Едрозърнеста
до 3 мм

1.8 – 2.3
кг/кв.м

2.7 – 3.4
кг/кв.м

Дребнозърнеста
до 1 мм

Едрозърнеста
до 3 мм

1.8 – 2.3
кг/кв.м

2.7 – 3.4
кг/кв.м

- повърхностно
4 часа при 200С
- в дълбочина
24 часа при 200С

- повърхностно
4 часа при 200С
- в дълбочина
24 часа при 200С

- повърхностно
4 часа при 200С
- в дълбочина
24 часа при 200С

Описание: Структурна мазилка на основата на акрилатен
полимер и силиконова емулсия. Представлява готова за
нанасяне пастообразна, зърнеста смес с едрина на
частиците:
дребнозърнеста – до 1 мм
едрозърнеста – до 3 мм.
Варианти за структуриране с маламашка и валяк –
влачена (драскана) структура; мозаечна (цокълна
структура).
Катергория А) Бои и лакове.
Подкатегория: м) Продукти за декоративни покрития –
ППВО 200/200. Максималното съдържание на ЛОС за този
продукт е 200 g/l.
Приложение: За защита и декоративно оформление на
фасади и вътрешни стени на сгради от циментно-пясъчни и
циментно-варо-пясъчни мазилки, бетон, циментови
шпакловки, шпаклована топлоизолация от екструдиран или
експандиран пенополистирен. Притежава
атмосфероустойчивост, светлоустойчивост,
водонепроницаемост и дълготрайност.
Предлага се в консистенция за готова употреба.
Нанасяне: Преди нанасяне на мазилката е задължително
грундиране на повърхността с Грунд за минерална мазилка в
цвят, близък до цвета на мазилката на “Лакпром” АД.
Грундирането гарантира дълък експлоатационен срок на
мазилката – запазване цвета и здравината на покритието във
времето. Преди употреба мазилката се хомогенизира в
опаковката. Нанася се с помощта на маламашка или валяк,
при нормални атмосферни условия и температура от 5ºС до
30ºС, без наличие на директно слънцегреене. Не се
препоръчва нанасяне на мазилката по време на дъжд и
мъгла, при температури 5-6ºС и влажност на въздуха
по-висока от 60-65%. Зацапани места и инструменти се

5°C - 35°C

20 C - 4 часа

Д Е КО РАТ И В Н А П О Л И М Е Р Н А
М А З И Л К А С И Л И КО Н О В А

почистват с вода преди да са засъхнали.
Разход: в зависимост от дебелината и неравностите на
основата, както следва:
В зависимост от
Дребнозърнеста
едрината на
мазилка
минералния пълнител (до 1 мм)

Едрозърнеста
мазилка
(до 3 мм)

За влачена (драскана) 1.8 – 2.3 кг/кв.м
структура

3.2 – 4.2 кг/кв.м

Гладка
Нанасяне с
маламашка

1.6 – 1.8 кг/кв.м

Съхнене: 4 часа при 20ºС – повърхностно; 24 часа при 20ºС – в
дълбочина
Съхранение: в сухи и закрити складови помещения при
температура от 5ºС до 35ºС. Да се предпазва от пряко
нагряване от топлинни източници и слънчеви лъчи.
Гаранционен срок: виж маркировката.
S 26 - При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с
вода и да се потърси медицинска помощ.
S 47 - Да се съхранява при температура не по-висока от 5ºС до
35º С.
ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕС

ÂÚÍØÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÄÐÅÁÍÎÇÚÐÍÅÑÒÀ - ÄÎ 1 ÌÌ
ÅÄÐÎÇÚÐÍÅÑÒÀ - ÄÎ 3 ÌÌ

ОТКК

EN ISO 9001

Протокол от изпитване № 361-3-121/12.07.2010 г.
БДС EN 15824:2009

1252 София - Световрачане, тел. 02/9963071, факс 02/9963139; E-mail: lackprom@bulinfo.net, http://www.lackprom.com

10

Идентификационен № NB 2032
от регистъра на Европейската комисия

ФАСАДНИ БОИ И МАЗИЛКИ БОГАТА ГАМА ОТ ЦВЕТОВЕпо поръчка, каталог или налични

PEACHY
003

PEACHY
004

PEACHY
007

PEACHY
008

PEACHY
010

PEACHY
013

PEACHY
014

PEACHY
015

PEACHY
018

PEACHY
019

PEACHY
022

PEACHY
0028

SAHARA
001

SAHARA
007

SAHARA
010

SAHARA
011

SAHARA
013

SAHARA
014

SAHARA
019

SAHARA
020

SAHARA
024

SAHARA
025

SAHARA
027

SAHARA
028

SAHARA
029

SAHARA
030

SAHARA
033

АКРИЛНИ, СИЛИКОНОВИ,
СИЛИКАТНИ, КВАРЦОВИ

RHAPSODY
001

RHAPSODY
004

RHAPSODY
009

RHAPSODY
014

RHAPSODY
015

RHAPSODY
016

RHAPSODY
017

RHAPSODY
020

RHAPSODY
021

RHAPSODY
024

RHAPSODY
027

RHAPSODY
029

RHAPSODY
037

RHAPSODY
038

RHAPSODY
043

RHAPSODY
044

RHAPSODY
059

RHAPSODY
090

FRESH
001

FRESH
010

FRESH
011

FRESH
013

FRESH
019

FRESH
021

FRESH
028

VIVID
006

VIVID
011

ФАСАДЕН ЛАК
водоразредим
Акрилен, безцветен лак за дълготрайна и
ефективна защита на боядисани фасадни повърхности от
негативното въздействие на атмосферните влияния и UV
светлината.
Фасадният лак е
ÒÅÕÍÎËÀÊ TECHNOLACK Ô ÀÑÀÄÅ Í ËÀÊ
подходящ за лакиране на
ново и старо положени
фасадни покрития.
Предлага се в две
разновидности гланц или
мат. Полученият филм удължава живота на покритията,
като увеличава устойчивостта на повърхностите към
надраскване и замърсяване, подобрява тяхната водо- и
атмосфероустойчивост.
Фасадният лак се нанася върху здрави, чисти
и сухи, предварително боядисани стени и елементи с
Акрилатна фасадна боя АК-1, Акрилна кварцова боя или
Декоративни полимерни мазилки.
Съхнене: при температура 200С - 90 минути
Разход 100 - 110 g/m2 (9 - 10 m2/l )
®

1919

Îïèñàíèå: Àêðèëåí áåçöâåòåí ëàê çà äúëãîòðàéíà è åôåêòèâíà
çàùèòà íà áîÿäèñàíè ôàñàäíè ïîâúðõíîñòè îò íåãàòèâíîòî
âúçäåéñòâèå íà àòìîñôåðíèòå âëèÿíèÿ è UV – ñâåòëèíàòà.
Ïðèëîæåíèå: Ôàñàäíèÿò ëàê å ïðåäíàçíà÷åí çà íàíàñÿíå âúðõó
ïðåäâàðèòåëíî áîÿäèñàíè ñòåíè è åëåìåíòè ñ Àêðèëàòíà ôàñàäíà
áîÿ ÀÊ-1, Àêðèëíà êâàðöîâà áîÿ èëè äåêîðàòèâíè ïîëèìåðíè
ìàçèëêè. Ôàñàäíèÿò ëàê å ïîäõîäÿù çà ëàêèðàíå íà íîâî è ñòàðî
ïîëîæåíè ôàñàäíè ïîêðèòèÿ. Ïîëó÷åíèÿò ôèëì, ãëàíöîâ èëè ìàòîâ,
óäúëæàâà æèâîòà íà ïîêðèòèÿòà êàòî óâåëè÷àâà óñòîé÷èâîñòòà íà
ïîâúðõíîñòèòå êúì íàäðàñêâàíå è çàìúðñÿâàíå. Ïîäîáðÿâà òÿõíàòà
âîäî- è àòìîñôåðîóñòîé÷èâîñò.
Íàíàñÿíå: Íàíàñÿ ñå ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè øïðèöâàíå âúðõó çäðàâè,
÷èñòè è ñóõè, ïðåäâàðèòåëíî áîÿäèñàíè îñíîâè. Íå ñå äîïóñêà
íàíàñÿíå ïðè òåìïåðàòóðè ïîä 5°Ñ è ïî- âèñîêè îò 30°Ñ.
ñúõðàíåíèå

÷åòåòå

5îÑ-25îÑ

óêàçàíèÿòà

íàíàñÿíå

Ðàçðåäèòåë: Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå ðàçðåæäà ñ âîäà. Ôàñàäíèÿò
ëàê ñå ïðîèçâåæäà â êîíñèñòåíöèÿ ãîòîâà çà íàíàñÿíå.
Èíñòðóìåíòè è çàöàïàíè ìåñòà ñå ïî÷èñòâàò ñ âîäà ïðåäè äà ñà
çàñúõíàëè.
Ñúõíåíå: äî 90 ìèíóòè ïðè 20°Ñ
2
2
Ðàçõîä: 100 - 110 g/m (9 - 10 m /l ).
Ñúõðàíåíèå: Â ñóõè è çàêðèòè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ, ïðè
òåìïåðàòóðà îò 5°C äî 25°C. Äà ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå!
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà.
EN ISO 9001
ÎÒÊÊ
ËÏ-ÒÑ 176/2010 ã.
Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò å
(êàò.À/â) å 40 g/l.
S 20/21– ïî âðåìå íà ðàáîòà äà íå ñå ÿäå, äà íå ñå ïèå è äà íå
ñå ïóøè
S 24/25 – äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ î÷èòå è êîæàòà
ñúõíåíå
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20 C 90 ìèí.
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БАРИЕРЕН ЛАК
ЗА ЕФЛОРЕСЦЕНТНИ
ОСНОВИ
водоразредим
• Бариерният лак е предназначен за защита на бетонови и
минерални (каменни) повърхности от нежелателния ефект
ефлоресценция, който се изразява в появата на бял прах /
пудра/ или избелване на цвета по повърхността.
• Лаковото бариерно покритие блокира и спира миграцията
на соли на повърхността на бетона или камъка, образувани
в следствие високото съдържание на влага и последваща
реакция с въглеродния двуокис от въздуха.
Висококачествен, водоразредим безцветен лак на база
акрилен кополимер и специални добавки. Отличава се с
бързо съхнене, с висока устойчивост на вода на лаковият
филм и дълготрайност.
• Подходящ е за интериорно и екстериорно приложение;
за защита на нови и реновиране на стари бетонови или
минерални повърхности с ефлоресцентни проблеми.
• Прилага се като покритие към „свеж” бетон (48 часа след
заливане), като по този начин се съкращава времето
за нанасяне на следващи цветни покрития Предпазва
полимерния филм от нежелателните явления, като лошо
сцепление с основата, обезцветяване, загуба на гланц,
налюспване и др.
• Бариерният лак е съвместим с всички видове лаковобояджийсти материали – алкидни, акрилатни, хлоркаучукови,
водоразредими и др.
• Нанасяне на следващи топ-покрития може да се извърши
след 24 часа.
• Бариерният лак може да се нанася и върху стари
повърхности с изразен ефлоресцентен ефект, след
предварително почистване на солите и обезпрашаване на
основата.
СЪХНЕНЕ: при 200С до 120 минути.
РАЗХОД: 110-150g/m2 (еднослойно) в зависимост от вида и
порьозността на повърхността.

Грунд за
минерални мазилки
Импрегниращи и
водоотблъскващи
грундове
ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
Предназначение: за грундиране на циментови и вароциментови мазилки, бетонни и минерални основи,
преди нанасяне на бели и цветни Декоративни минерални мазилки – акрилни, силиконови, силикатни.
• Грундът заздравява основата, изравнява повърхността, намалява разхода и осигурява добро сцепление
с нанесените върху него Декоративни полимерни
мазилки. Подобрява водоустойчивостта и атмосфероустойчивостта на следващото покритие. • Прави цвета
на покритието по-наситен и плътен и гарантира дълъг
експлоатационен срок мазилката – запазване на цвета
и здравината на покритието във времето.
• Грундът се нанася върху здрава, суха и чиста основа.
• Нанасянето се извършва с помоща на четка , валяк
или шприц пистолет.
• Интервал на препокриване не по-малко от 4 часа.
• Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от
5оС и по-висока от 30оС.
• Не отделя органични разтворители.

ИМПРЕГНИРАЩИ И
ВОДООТБЛЪСКВАЩИ
ГРУНДОВЕ
Импрегниращ грунд АК - 011 - безцветен; Импрегниращ
грунд ХС - 011 - винилов, безцветен;
Силиконов импрегниращ грунд СО - 012 безцветен;
Силикатен импрегниращ грунд СК - 011 безцветен;
Бетонгрунд контакт - контактен грунд за бетон

Предназначение: грундиране на циментови и вароциментови мазилки, бетонни и минерални основи, преди нанасяне
на Фасадни бои.
• Притежават дълбока проникваща способност, като заздравяват
основата, стабилизират нездравите повърхности, изравняват
хигроскопичността на различно попиващи основи, подобряват
качеството на филма и намаляват значително разхода на боя.
Подготовка на основата и начин на нанасяне:
• Нанасят се върху здрава, суха и чиста основа.
• Нанасянето се извършва с помоща на четка, валяк или
шприц пистолет.
• Интервал на препокриване не по-малко от 2 часа.
• Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от 5оС и
по-висока от 30оС.
Разход

Съхнене

Грунд за минерална мазилка

Грунд

100 - 200 г/
кв.м
8 - 9 кв.м/л

4 часа при
200С

Грунд за силикатна мазилка

100 - 200 г/
кв.м
8 - 9 кв.м/л

4 часа при
200С

Импрегниращ грунд АК - 011
безцветен

70 - 90 г/кв.м

2 часа при
200С

Силиконов импрегниращ
грунд СО - 012 - безцветен

8 кв.м/л
80 гр/кв.м

2 часа при
200С

Силикатен импрегниращ
грунд СК - 011 - безцветен

100 г/кв.м

2 часа при
200С

Бетонгрунд контакт контактен грунд за бетон

3,5 - 5 кв.м/кг

2 часа при
200С
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