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ЕПОКСИДНИ ПОКРИТИЯ
двукомпонентни
• ЕПОКСИ КИТ
• ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЕП – 074,
• ГРУНД ЦИНКОВО- ЕПОКСИДЕН ЕП – 076
• ЕПОКСИ МИОКС ГРУНД,
• ЛАК ЕПОКСИДЕН ЕП – 078
• ЕМАЙЛЛАКОВЕ ЕПОКСИДНИ ЕП – 71
• ЕМАЙЛЛАКОВЕ ЕПОКСИДНИ ЕП – 72
• ЕПОКСИДНА БОЯ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ
ВЕЩЕСТВА
• EПОКСИДНО ПОКРИТИЕ ЕП – 500, БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ
• ЕПОКСИ – МИОКС ПОКРИТИЕ
• ПОКРИТИЕ МЕЖДИННО ЕП – 11
Предназначени са за защита на стоманени
повърхности, съоръжения и конструкции,
експлоатирани в условия на атмосферна корозия и
агресивни среди, с основна характеристика:
• Отлично сцепление с основата – адхезия
• Устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи.
• Влаго- и водоустойчивост
• Химическа устойчивост – въздействие на разтвори
на киселини, алкали, соли, масла, петролни продукти
(разтворители, дизелово гориво), мазнини.
• Механична здравина, твърдост, еластичност
• Дълготрайна и ефективна корозионна защита
• Устойчивост на промишлени замърсявания
• Лесно нанасяне, висока покривност, нисък разход
• Устойчивост на износване
• Гарантиран дълъг експлоатационен срок

ГРУНД ЦИНКОВО –
ЕПОКСИДЕН ЕП-076
двукомпонентен
Изпитан от:
акредитирана лаборатория “Строителна химия” към ИЦСНИСИ-ЕООД - протокол № 493-4-116/26.09.2003 г.;
ДКИЦ “Метални конструкции”, Сектор “Корозия,
антикорозионни покрития и антикорозионна защита” Кремиковци, София - протокол №2-45-023/13.06.2003 г.
Българска академия на науките – Институт по металознание
„Акд. А. Балевски” протокол №С – 1052-I/08.03.2010 г.
• Основно покритие, осигуряващо антикорозионна защита
на стоманени елементи, конструкции и съоръжения
в период на лагеруване, дострояване, монтаж или
транспортиране.
• Покритие осигуряващо ефективна
корозионна защита на машини, оборудване,
виадукти, стълбове, цистерни, резервоари
за петролни продукти и други.
• Оптималната концентрация на цинков
прах в покритието обезпечава съчетание
на добри физико – механични и защитни
свойства на грундовото покритие.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят
алкидни, епоксидни, винилови, хлоркаучукови,
полиуретанови, полиестерни, нитроцелулозни и други
защитни покрития.
Втвърдител ЛАМИД 25/40 в тегловно съотношение: 100
тегл. части ГРУНД ЕП-076 : 5,6 тегл. части ЛАМИД 25/40
(обемно съотношение 11:2).
Съхнене: 2 часа при 200С
Разход: 130 g/m2 - за дебелина на сухия филм 25 микрометра;
210 g/m2 - за дебелина на сухия филм 40 микрометра

ЕПОКСИ – МИОКС ГРУНД,
двукомпонентен
• Двукомпонентен Епоксиден грунд със съдържание на
слюдест железен оксид (МИОКС).
Предназначен е за основа преди нанасяне на
• ЕПОКСИ – МИОКС ПОКРИТИЯ или други епоксидни,
акрилатни, винилови, полиуретанови
и други завършващи лаковобояджийски материали. • Обезпечава
ефективна антикорозионна защита на
стоманени елементи, конструкции и
съоръжения, резервоари за петролни
продукти, виадукти, метални стълбове,
пристанищни съоръжения и други.
Втвърдител ЛАМИД в тегловно
съотношение: 100 т. ч. ГРУНД : 14 тегл.
части ЛАМИД (обемно съотношение 4 :1).
Живот на сместа: грунд /втвърдител - 12 часа
Съхнене: 18 часа при 200С; 1 час при 800С
Разход: 240 - 250 g/m2 (6.3 m2/l)- за дебелина на сухия филм
100 микрометра

ЕПОКСИ КИТ,
двукомпонентен
• Запълва и изравнява метални повърхности изложени на
леко абразивно и корозионно действие, преди грундиране
и боядисване. Не се свива в процеса на втвърдяване.
• Подходящ за употреба върху
хоризонтални и вертикални
повърхности.
• Употребява се в комбинация с
Втвърдител за епоксидна смола 5 – 6
%
Живот на сместа: ЕПОКСИ КИТ :
ВТВЪРДИТЕЛ 90 минути
Време за втвърдяване: 15 часа при 200 С.
Разход: 0,7 m2/kg или 1300 – 1400 g/m2 за слой с дебелина
1mm.

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЕП-074
двукомпонентен
Техническата спецификация е съгласувана от МЗ.
Грундът е изпитан от акредитирана лаборатория
“Строителна химия” към ИЦС-НИСИ-ЕООД - протокол №2364-52/30.05.2003 г.
• Предназначен е за основа в системи за антикорозионна
защита на черни метали, метални конструкции и
съоръжения, експлоатирани в условията на активна
атмосферна корозия и агресивни среди, включително
атмосферни условия на влажен тропически
климат в приморски промишлени райони.
• За външна и вътрешна употреба в помещения
с висока влажност и изпарения на киселини,
алкални разтвори и други. Втвърдител
ЛАМИД 25/40 в тегловно съотношение 100 т.
ч. ЕП-074 : 17 т.ч. ЛАМИД 25/40 (обемно 7 : 2)
Съхнене: при 200С - 24 часа; 700С
- 50
минути;
Разход: 11-12 m²/l или 130-140 g/m²за дебелина на сухия
филм 40 микрона

ПОКРИТИЕ МЕЖДИННО
ЕП - 11 двукомпонентно
• Защитава металните конструкции и съоръжения от черни
метали под покрития от епоксидни бои и емайллакове.
• Част е от Епоксидна антикорозионна защитна система.
• Спомага за подобряване на адхезията, като поема
топлинните деформации на метала, предизвикани от
температурните промени.
• Повишава антикорозионната и химикалоустойчивост на
системата.
Втвърдител ЛАМИД в тегловно съотношение: 100 т. ч.
ЕП - 11 : 12 т.ч. и ЛАМИД (обемно съотношение 11 : 2).
Съхнене: 18 часа при 200С; 50 минути при 700С
Разход: 120 - 140 g/m2 (9 - 10 m2/l)- за дебелина на сухия
филм 40 микрометра

ЕПОКСИДЕН ЕМАЙЛЛАК
ЕП - 71 двукомпонентен
• Декоративно – защитно финишно покритие,
предназначено за експлоатация в условия на
активна атмосферна корозия, агресивни среди,
включително атмосферни условия на влажен
тропически климат в промишлени и приморски
райони.
• Допринася за увеличаване защитното действие
на Епоксидната антикорозионна защитна
система.
Втвърдител ДТА -900 в тегловно съотношение:
100 т. ч. ЕП – 71 : 20 т.ч. и ДТА – 900 (обемно съотношение 7: 2).
Живот на сместа: 8 часа при 200 С
Съхнене: 18 часа при 200С; 60 минути при 800С

ЕПОКСИДЕН ЕМАЙЛЛАК
ЕП - 72 двукомпонентен
• Декоративно – защитно финишно покритие с изключителна
атмосфероустойчивост на покритието, устойчивост морска вода и
минерални масла.
• Епоксидният емайллак ЕП – 72 обезпечава покритие с дебелина
на сухия филм 100 – 150 микрона при еднослойно нанасяне.
Втвърдител ЛАМИД в тегловно съотношение 100 т.
ч.
ЕП – 72 : 19 т.ч. и ЛАМИД (обемно съотношение 7: 2).
Живот на сместа: 4 часа при 200С
Съхнене: 28 часа при 200С; 60 минути при 800С
Разход: 190 g/m2 (7 m2/l) за дебелина на сухия филм
100 микрометра

ЕПОКСИДНА БОЯ С ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ
ВЕЩЕСТВА двукомпонентна
• Предназначена е за директно нанасяне върху стоманени
повърхности, работещи в условия на корозия и агресивни среди.
• Може да се нанася върху здрави повърхности, непозволяващи
струйно почистване , а с възможност за механична обработка за
получаване на груба повърхност.
• С еднослойно нанасяне се обезпечава сухо покритие до 150
микрометра.
Втвърдител: Епоксиден втвърдител Н-3 в
тегловно съотношение 100 т. ч. Боя : 15 т.ч. и
Н - 3(обемно съотношение 5 : 1).
Живот на сместа: 2 часа при 200 С
Съхнене: 24 часа при 200С
Разход: 290 - 310 g/m2 (5 - 6 m2/l) за дебелина на
сухия филм 150 микрометра

ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ
ЕП-500 БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ
двукомпонентно
Разрешено за контакт с всички мастни и водни
храни и алкохолни напитки, съгласно Наредба
№2/2008 г. за материалите и предметите от
пластмаси, предназначени за контакт с храни.
• Епоксидното покритие ЕП – 500 е
предназначено за експлоатация в помещения
и за защита на съоръжения в месо- и млекопреработващи предприятия, спирто- и
винопроизводство; заведения за обществено
хранене – обслужващи блокове; складови
помещения за съхранение на всички видове опаковани и
пакетирани хранителни продукти с неядлива обвивка.
Втвърдител Епоксиден втвърдител Н - 2 в тегловно съотношение:
100 т. ч. ЕП - 500 : 32 т. ч. Н-2 (обемно съотношение 15 : 8).
Втвърдяване: 24 часа при 200С
Разход: 300 g/m2 или 5 - 6 m2/l- за дебелина на сух филм 200
микрометра

ЕПОКСИ – МИОКС ПОКРИТИЕ
двукомпонентно
• Предназначено е за повърхностно (финишно)
боядисване в ЕПОКСИ – МИОКС СИСТЕМА.
Съдържа слюдест железен оксид (MIOX), който
допринася за получаването на плътен филм,
устойчив на UV лъчи, атмосферни замърсявания
в промишлени райони и въздействие на водни
разтвори на химикали (киселини, алкали, соли),
масло, мазнини и разтворители.
• Подходящо за пристанищни съоръжения,
виадукти, цистерни резервоари за петролни
продукти, метални стълбове.
Втвърдител: ЛАМИД 25/40 в тегловно съотношение: 100 т. ч.
ЕП - MIOX : 25 т. ч. ЛАМИД 25/40 (обемно съотношение 8 : 3).
Съхнене: 8 часа при 200С
Разход: 160 - 180 g/m2 или 8 - 9 m²/l - за дебелина на сух филм 60
микрометра; 210 - 230 g/m2 или 6 - 7 m²/l - за дебелина на сух филм
80 микрометра.

Индустриални покрития
еднокомпонентни

ЕМАЙЛЛАК ХЛОРКАУЧУКОВ
КЧ - 71

• Предназначен е за защита на метални, бетонни и дървени
повърхности на конструкции, оборудване, тръбопроводи
и мазилка, в условията на експлоатация при промишлени
изпарения на киселини, временно въздействие на
разредени киселини /до 10% солна, сярна или азотна/,
солена мъгла и топла вода.
• Нанася се върху добре почистени от прах, маслени
петна, механични замърсявания и сухи повърхности,
предварително грундирани с:
хлоркаучуков антикорозионен грунд
ХК-ББ-011, епоксиден грунд ЕП-074 или
универсален бързосъхнещ грунд
ВЛ-021.
• Преди употреба лакът се разбърква
добре. При необходимост се разрежда с
разредител ХК-1 .
• Нанася се чрез шприцоване, с четка
или валяк в един или два слоя.
• Вторият слой се нанася до 2 часа след нанасянето на
първия слой или мокро върху мокро, при температури не
по-ниски от 120С.
Технически данни:
• Цвят - над 10 цвята и цветове съгласно RAL скала
• Съхнене: 200С - 15 часа
• Разход: 7-8 м2/л или 120-130 г/м²

БОЯ БЪРЗОСЪХНЕЩА
С КОПРИНЕН ГЛАНЦ
ПФ - 17
• Предназначена е за вътрешно и външно декоративно
боядисване на дървени и метални повърхности, на мостове,
табла и детайли на електро - и мотoкари, за машини и
съоръжения, които се експлоатират в условия на умерен и
влажен тропически климат.Използва се за нови изделия и за
освежаване на стари покрития.
• Нанася се върху предварително грундирани добре
почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания
и сухи повърхности.
• Нанасянето се извършва с четка, валяк или шприцоване в
един или два слоя,при температура над
50С.
Вторият слой се нанася след пълното
изсъхване на първият слой.
• При необходимост се разрежда с
разредители 1-3 % МРТ или АМВ.
Технически данни:
• Цвят - черен
• Съхнене: 200С - 10 часа; 70-800С - 20 мин
• Разход: 10-12 м²/л (/100-120 г/м²)

ЕМАЙЛЛАКОВЕ
ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИ
ПОКРИВНИ
ДЪГОУСТОЙЧИВИ ЕВДС
• Предназначени са за лакиране намотките и детайлите на
електрически машини и апарати в нормално изпълнение.
Повърхностите трябва да са почистени от прах, маслени
петна, механични замърсявания и др. Върху почистената
повърхност емайллаковете се нанасят с четка или шприц
пистолет.
• Продуктът се предлага в консистенция готова за
нанасяне.
• Не се разрежда!
• За измиване на зацапани места
и инструменти препоръчваме
разредител МРТ или АМВ на
Лакпром АД.
Технически данни:
• Цвят на емайллака: сив, червен,
черен, безцветен, тониране съгласно
RAL скала
• Съхнене: при 200С - 24 часа
• Разход: 100 -110 гр. на кв.м.

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
ПФ - 14
• Предназначен е за боядисване на: метални пътни
съоръжения – мантинели, повърхности на резервоари,
цистерни, стълбове за високо напрежение и други
съоръжения, които са изложени на атмосферни влияния
при умерен и влажен климат.
• Полученото покритие отразява слънчевите лъчи, като
предпазва боядисаните обекти от нагряване.
• Нанася се върху грундирани или здрави стари покрития
почистени от прах, мазни петна и други
замърсявания сухи повърхности.
• Нанасянето се извършва с четка, валяк
или шприцпистолет от един до три слоя,
при температура над 50С. Всеки следващ
слой се нанася след пълно изсъхване на
предходния.
Технически данни:
• Цвят - сребрист
• Съхнене: при 200С - 24 часа; 700С - 800С - 1 час
• Разход: 25-30 г/м² за един слой

АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА
ПФ - 16
• Предназначение: за боядисване на нови, предварително
грундирани метални и дървени повърхности;
за освежаване на стари покрития,за боядиване на мазилки
експлоатирани в закрити помещенията и на открито при
нормални атмосферни условия.
• Начин на нанасяне: посредством четка, валяк или шприц,
в един или два слоя.
• Боядисването на всеки следващ слой може да започне
след окончателното изсъхване на
предходния.
Технически данни:
• Цвят - 30 цвята по каталог и
съгласно RAL скала
• Съхнене: при 200С - 17часа,
при 700С - 800С - 1 час
• Разход: 100 - 130 г/м² за един слой

АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК
ЕКСТРА ПФ - 12
• Предназначен е за боядисване предварително
грундирани метални и дървени повърхности – машини,
транспортни средства, мебели, дограма и др., които се
експлоатират на открито и в закрити помещения.
• Може да се използват за освежаване на стари покрития.
• Полученото покритие притежава траен
гланц,твърдост,атмосферо- и
износоустойчивост.
• Нанася се с четка, валяк или чрез
шприцоване в един до три слоя върху
сухи грундирани или здрави стари
покрития почистени от прах, мазни петна
и други замърсявания при темепература
не по-ниска от 50С.
• Нанасянето на всеки следващ слой може
да започне след окончетелното изсъхване
на предходния.
Технически данни:
• Цвят на емайллака - 30 цвята и съгласно RAL скала
• Съхнене: 200С - 24 часа; при 70 - 800С - 1 час
• Разход за един слой - 12 - 15 м²/л 80-100 гр/м²
- 8 - 10 кв.м/опаковка от 700 мл

БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ
ЛАПРОЛИН ПФ - 101
• Употребява се за боядисване на предварително
грундирани метални и дървени повърхности или за
освежаване на стари покрития, които се експлоатират на
открито при нормални атмосферни условия или в закрити
помещения.
• Полученото покритието притежава висока еластичност
и атмосферо -устойчивост. Издържа на въздействието на
миещи препарати.
• При необходимост се разрежда
1 - 2 % с разредител АМВ или МРТ
на ЛАКПРОМ АД.
• Нанасяне: върху предварително
грундирани повърхности с четка
или валяк в един или два слоя при
температура над 50С.
• Интервал на препокриване да бъде
не по-малко от 8 часа.
Технически данни:
• Цвят - широка цветова гама
• Съхнене: при 200С - 8 часа
• Разход за един слой - 15 - 20 м²/л 90-110 гр./кв.м
- 10 - 14 кв.м/опаковка от 700 мл

АЛКИДЕн еМАЙЛЛАК
ЕКСТРА ПФ - 12 СРЕБРИСТ
СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

• Предназначен е за боядисване на метални повърхности
на: резервоари, цистерни, стълбове за високо напрежение
и други съоръжения, които са изложени на атмосферна
корозия, при умерен и
влажен тропически климат.
• Полученото покритие е изключително гланцово и
като отразява слънчевите лъчи предпазва
боядисаните повърхности от нагряване.
• Използва се за ново строителство и за освежаване на
съществуващи стари покрития.
• Нанася се с четка валяк или чрез
шприцване в един до три слоя върху
сухи грундирани или здрави стари
покрития почистени от прах, мазни
петна и други замърсявания при
температура не по-ниска от 50С.
• Нанасянето на всеки следващ слой
може да започне след окончетелното
изсъхване на предходния.
• При необходимост се разрежда с
разредители АМВ или МРТ - 1-3%
Технически данни:
• Цвят - сребрист
• Съхнене: при 200С - 24 часа, при 70 - 800С - 1 час
• Разход:12 - 15 м²/л /40-60 гр./кв.м

ЦАПОН ЛАК
водоразредим
(алтернатива на НЦ - 2403)
Употребява се за защита на повърхности от черни,
цветни метали и сплави
(алуминий, мед, цинк, бронз)
от негативното влияние на
заобикалящата ги среда
– прах, масла, влага, UV
светлина. Отличава се с бързо
съхнене, висока твърдост,
водоустойчивост и дълготрайност.
Лакът е предназначен за интериорно приложение;
за защита на нови и за реновиране на стари метални
повърхности.
Съхнене - при 200С 40 минути
Разход : 80 – 90 g/m2 (11 – 13 кв. м/л) за дебелина на
сух филм 25-30 микрона /двуслойно нанасяне/

грундове
ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН
ХК - ББ - 011
• Предназначен е за защита на конструкции и съоръжения
от черни метали, експлоатирани в условията на тежка
атмосферна корозия и агресивни среди,киселинни
изпарения и временно въздействие на разредени киселини
и основи.
• Върху грундираните повърхности се нанасят
хлоркаучукови емайллакове, както и продуктите от
Хлоркаучуковата защитна система: Покритие междинно
ХКХ-М-102 и Покритие завършващо
ХКХ-П-103.
• Нанася се чрез обикновено или безвъздушно
шприцване, с четка или валяк при температура
не по-ниска от 50С.
• Грундът се разрежда 1-3 % с разредител ХК-1.
• Нанася се в един или два слоя. Вторият слой се
нанася след пълното изсъхване на първия слой.
Технически данни:
• Цвят - червено кафяв, сив, черен, по заявка на клиента
• Съхнене: 20 0С- 2 часа
• Разход: 8-9 м²/л (100-120 г/м²)

УНИВЕРСАЛЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ
ГРУНД ВЛ - 021 ЗА ЧЕРНИ
И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
• Предназначен е за защита на повърхности от черни,
цветни /алуминий, мед/ метали и поцинкована ламарина
експлоатирани в условия на атмосферна корозия.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят
всички видове лакове и бои: алкидни, акрилатни,
нитроцелулозни, епоксидни, хлоркаучукови,
полиуретанови и др.
• Грундът се нанася в един слой. Нанасянето на следващ
слой от други видове бои и лакове може да
стане след 24 часа.
Технически данни:
• Цвят на грунда - бежов, черен, светлосив
• Съхливост: при 200С - 30 мин.
• Разход: 100 – 120 г/кв.м

ГРУНД ЗА ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА ХС - 05

• Употребява се за антикорозионна защита на
повърхности на кородирала стара поцинкована
ламарина, експлоатирани в условията на
атмосферна корозия,особено подходящ за
водосточни тръби и метални покриви.
• Върху грундираните повърхности се нанася Боя
за поцинкована ламарина ХС-15.
• Нанася се в два слоя с четка, валяк или шприц пистолет при
температура не по-ниска от 50С.
• Интервал на нанасяне между двата слоя 24 часа.
• Грундът се предлага в консистенция годна за нанасяне.
Технически данни:
• Цвят на грунда - резеда,червен
• Съхливост: при 200С - 4 часа
• Разход: 180-200 гр./м² за дебелина на еднослойно покритие
30 микрометра

ЦИНКОВ ГРУНД
еднокомпонентен

• Предназначен е за студено поцинковане на черни
метали,за антикорозионна защита на строителни
конструкци,транспортни съоръжения,машини и други,за
битови и индустриални нужди.Осигурява
дълготрайна антикорозионна защита и
добро сцепление с металните повърхности.
При необходимост се разрежда с
öèíêîâ ãðóíä
Разредител К на ЛАКПРОМ АД
Технически данни:
• Съхливост: при 200С - 30 минути
åäíîêîìïîíåíòåí
• Разход: 180-220 гр./м2
®

1919

®

ÖÈÍÊÎÂ ÃÐÓÍÄ

ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 2004/42/ÅÑ
ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 76/769/ÅÅÑ

ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН
БЪРЗОСЪХНЕЩ
АУ - 023, модифициран
• Предназначен е за антикорозионна защита на метални
конструкции и съоръжения от черни метали в период на монтажа и
съхранението им.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички
видове алкидни, алкидно-акрилатни, бои и емайллакове.
• Нанася се в един слой с четка, валяк или
чрез щприцоване при температура не по-ниска от 50С.
• Разреждане: при необходимост с 1-3 % с
разредител К на ЛАКПРОМ АД
Технически данни:
• Цвят - червено-кафяв, RAL 3009
• Съхливост: при:200С - 60 минути
• Разход за един слой: 10 – 13 м²/л ( 70 – 100 g/m²)

Îïèñàíèå:Õîìîãåííà òèêñîòðîïíà ìàñà, ñ
ñòàáèëèçèðàùè è ñïåöèàëíè äîáàâêè â ðàçòâ
å åäíîêîìïîíåíòåí. Ñúõíå áúðçî, ëåñåí çà í
òâúðäîñò, àòìîñôåðîóñòîé÷èâîñò, õèìèêàëî
íà âëàãà, íåôòîïðîäóêòè, ìèíåðàëíè ìàñëà
âúçäâéñòâèÿ.
Îïàñíè âåùåñòâà: Î-êñèëåí 14% Ïîäêàòåãî
ïðîäóêòè çà ïîêðèòèÿ - ÏÏÎÐ 500/490
Ïðèëîæåíèå:
- çà ñòóäåíî ïîöèíêîâàíå íà ÷åðíè ìåòàëè;
- çà àíòèêîðîçèîííà çàùèòà íà ñòðîèòåëíè
ñúîðúæåíèÿ, ìàøèíè è äð. çà áèòîâè è èíäóñò
- çà ðåïàðàòóðà íà ãîðåùî è ñòóäåíî ïîöèíêî
- âúðõó ãðóíäèðàíèòå ïîâúðõíîñòè ìîãàò äà
çàâúðøâàùèïîêðèòèÿ:àëêèäíè,àêðèëàòíè,íè
âèíèëîâè,õëîðêàó÷óêîâè,ïîëèóðåòàíîâè,ïîë
è äð.

1252 Ñîôèÿ - Ñâåòîâðà

ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН
ПФ - 025

• Предназначен е за антикорозионна защита на конструкции
и съоръжения от черни метали в период на монтажа и
съхранението им.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят
всички видове алкидни, алкидно-акрилатни, бои и
емайллакове, огнезащитна боя Новотерм
• Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет при
температура не по-ниска от 50С.
Технически данни:
• Цвят - червено-кафяв, сив,бежов, черен и
RAL 3009
• Съхнене: 200С - 10 часа
• Разход: 10-12 м²/л (110 – 140 g/m²)

Бързосъхнещ грунд за
черни метали PROFI
• Предназначен е за грундиране на нови и репарация на
стари боядисани повърхности от черни метали - метални
парапети, огради, строителни конструкции и съоръжения и
др., експлоатирани на открито и закрито.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички
видове алкидни, алкидно-акрилатни, акрилатни и епоксидни
бои и емайллакове.
Цветове: оксидно червен RAL 3009; черен и др.
Съхнене: при 200С – 3 часа; при 600С – 10 минути.
Разход: 60 g/m2 за дебелина на сухия филм (ДСФ)
20-25 μm.
Разредител: АМВ, МРТ или ХК-1.

ГРУНД ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ
ПФ - 021

• Предназначен е за грундиране на повърхности от черни
метали, метални конструкции и др.
• Върху грундираните повърхности могат да се нанасят
всички видове алкидни, алкидно-акрилатни бои и
емайллакове.
• Нанася се с четка или валяк, при температура
не по-ниска от 50С.
• Разреждане: 7-8 % с разредители МРТ или
АМВ на ЛАКПРОМ АД
Технически данни:
• Цвят - червено-кафяв, сив, бял и сл.кост
• Съхливост при: 200С - 12 часа; 1050С - 30 мин.
• Разход за един слой: 10 - 13 м²/л ( 110 -140 g/m²)

АКРИЛАТЕН ГРУНД
ЗА МЕТАЛ
АQ - 023 УНИВЕРСАЛ
водоразредим
Директива 2004/42/ЕС
Грундът е изпитан от независима акредитирана
лаборатория “Строителна химия и изолации” към ИЦСНИСИ-ЕООД - протокол № 853-3-252/28.08.2006 г.
• Грундът съдържа активни антикорозионни
пигменти и инхибитори на корозията. Използва се за
грундиране на повърхности от черни, цветни метали
и поцинкована ламарина на изделия предназначени
за селскостопанска, строителна, железопътна и
машиностроителна техника и други конструкции,
където се изисква бърза съхливост и добра
антикорозионна защита.
• Може да се нанася върху нови и леко кородирали
метални повърхности, както и върху стари (здраво
свързани с основата) лаковобояджийски материали.
• Върху грундираните
повърхности могат да се
нанасат всички видове
покрития: алкидни, акрилатни,
нитроцелулозни, епоксидни,
хлоркаучукови, полиуретанови,
водоразредими и др.
Грундът е основа от
Антикорозионна защитна
система, отговаряща на изискванията на Наредбата за
материали и предмети от пластмаса, предназначени за
контакт с храни.
Разход: 100 – 130 g/m2 за един слой
Съхнене: 60 минути при 200С

ГРУНД
АНТИКОРОЗИОНЕН ЗА
ВРЕМЕННА ЗАЩИТА НА
МЕТАЛИ
водоразредим
• Предназначен е за временна антикорозионна защита
на стоманени повърхности, елементи, конструкции и
съоръжения от черни, цветни метали и поцинкована
ламарина, експлоатирани на открито при разнообразни
атмосферни условия или в закрити помещения, в
период на лагеруване, дострояване, транспортиране
или монтаж, преди полагане на финишно покритие.
• Грундът е с бърза съхливост, добри механични
качества, отлична атмосферо-устойчивост и осигурява
ефективна антикорозионна защита до 3 (три) месеца.
Върху грундираната повърхност могат да се нанасят
всички видове лаково- бояджийски материали: алкидни,
акрилатни, епоксидни, хлоркаучукови, полиуретанови,
водоразредими и други.
Грундът се нанася в два – три слоя в зависимост от
метода с дебелина на сухото покритие не по-малко
от 50 микрона. Вторият слой се нанася след пълното
изсъхване на първия.
Цвят: СВЕТЛО СИВ
Съхнене: при температура 200С - 80 минути
Разход:
• за дебелина на сух филм 30 микрометра 95 g/m2 (13 m2/l)
• за дебелина на сух филм 50 микрометра 155 g/m2 (7,9 m2/l)

ЗАЩИТНИ
АНТИКОРОЗИОННИ
СИСТЕМИ
Изложени на въздействието на атмосферните влияния металите
се окисляват. Ръждясването на стоманите и желязото,
почерняването на среброто, появата на позеленяване (патина)
върху медта и медните сплави, побеляването върху цинка,
алуминия и техните сплави, са явления, познати много отдавна.
Тези процеси се проявяват в по-малка степен в суха среда,
отколкото ако металите са изложени във влажна среда. При
всички тези явления металите се разрушават. Съвкупността
от процеси, които водят до разрушаване на металите се нарича
корозия. В резултат на корозията металите преминават
от чисти метали или сплави в окиси и соли, т.е връщат се в
естественото си състояние в каквото се срещат в природата.
Процесите на корозия са противопорожни на процесите на
производство на металите от тяхната руда.
Съгласно статистически данни около 2 - 3% от световното
годишно производство на металите включени в различни изделия
и съоръжения се унищожава от процеса корозия. По тази причина е
необходимо металите да бъдат защитени!

Антикорозионните защитни системи на ЛАКПРОМ АД са
Разнообразни по предназначение, видове,
цветове, техника на нанасяне
Универсални по приложимост
Многофункционални по комбинативност
• Водоразредими антикорозионни защитни системи
с декоративен ефект мат и гланц
• ЕПОКСИДНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА СИСТЕМА
• ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
• АЛКИДНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА СИСТЕМА
• АЛКИДНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА СИСТЕМА MIOX
• БЪРЗОСЪХНЕЩА АЛКИДНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА
СИСТЕМА
• ЗАЩИТНА ХИМИКАЛОУСТОЙЧИВА ХЛОРКАУЧУКОВА
СИСТЕМА
Характеризират се с:
• Отлично сцепление с основата – адхезия
• Устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи.
• Влаго- и водоустойчивост
• Химическа устойчивост – срещу въздействие на разтвори
на киселини, алкали, соли масла, петролни продукти
(разтворители, дизелово гориво), мазнини.
• Механична здравина, твърдост, еластичност
• Дълготрайна и ефективна корозионна защита
• Устойчивост на промишлени замърсявания
• Лесно нанасяне, висока покривност, нисък разход
• Устойчивост на износване

• Гарантиран дълъг експлоатационен срок
Ефективността на всяка система за антикорозионна защита
зависи от следните няколко задължителни фактора:
1. Първоначалното състояние на повърхността;
2. Качествата на материалите за покритие,
3. Процедурите на полагане, достъпът за полагане и средата, в
която се извършва полагането на защитната система.
Подготовката на повърхността - е най-важният базов етап
от обработването на стоманената основа, преди нанасянето
на каквото и да покритие и e важeн фактор за качеството на
антикорозионната защита.
При полагането на защитно покритие е задължително лаковобояджийският материал да прилепва плътно към повърхността.
Остатъчният валцовъчен обгар по стоманената повърхност
е неблагоприятна основа за полагане на съвременните,
високотехнологични защитни покрития и следва да се премахне
с песъкоструйно почистване (обработване). Нежелателно
е наличието и на други замърсяващи повърхността на
валцованата стомана средства като масла и грес. Те също
трябва да се отстранят преди процесът на песъкоструйно
почистване.
При процеса на подготовка на повърхността трябва не само да
се почисти стоманата, но и да се получи подходящ профил за
нанасяне на защитно покритие.
4.
Възможност за лесна поддръжка и възстановяване на
повредени участъци, в изпълнениена бъдещите инспекции,
които се изискват в определения експлоатационен срок.
5.
Високи експлоатационни характеристики, както на
индивидуалните продукти така и на системата като цяло.
6.
Системите за антикорозионна защита са подходящи за
използване при различни дебелини, площи и обеми, както и
за ремонтни работи;
7.
Покритията притежават оптимален вискозитет при
различни температури с цел получаване на желаните
дебелини на мокър и сух слой. Това се постига с минимален
брой слоеве.
8.
Осигуряване/контрол на качеството на производство
Всеки продукт или система отговаря на добре дефинирани
стандарти за осигуряване и контрол на качеството в
производството, ЛАКПРОМ АД произвежда по стандартите
ISO 9001.

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА
СИСТЕМА
за метални конструкции и
съоръжения, резервоари за
съхранение на нефтопродукти на
открито и др.
Първи слой - Цинково-епоксиден грунд ЕП - 076
Втори слой - Междинно модифицирано епоксидно
покритие ЕП - 11 - св.зелен
Трети слой - Междинно модифицирано епоксидно
покритие ЕП - 11 – св.сив
Четвърти слой - Акрилатен емайллак АК - 18 /алифатен
полиуретан/ RAL 9003 или 9016
Системата е предназначена за антикорозионна защита на
повърхности от черни метали и алуминий – конструкции и
съоръжения, експлоатирани в условия на активна атмосферна
корозия, включително условия на влажен тропически климат в
приморски и промишлени райони. Характеризира се с висока
устойчивост на удар, добра еластичност, висока атмосферохимикалоустойчивост,траен гланц и максимална отражателна
способност.
Системата е изпитана от:
Държавен контролно - изпитвателен център “Метални
конструкции” – Лаборатория по корозия, антикорозионни
покрития и антикорозионна защита – Протокол ¹ 2-05002/26.01.2004г. – покритието е издържало
600 часа на въздействие на солена мъгла и температурни промени.
Акредитиран изпитвателен център по строителство ИЦС-НИСИЕООД – Лаборатория “Строителна химия” – Протокол ¹847-4194/22.12.2003г.
ПЪРВИ СЛОЙ - Цинково-епоксиден грунд ЕП - 076
Съхне за 2 часа при 200С.
Нанасяна на следващи покрития след 24 часа.
Живот на сместа: грунд - втвърдител - разредител: 72 часа при 200С.
Разход: за дебелина на сухия филм 25 микрометра –123 g/m2
Грунд ЕП - 076 и 7г. втвърдител ЛАМИД 25/40
ВТОРИ СЛОЙ И ТРЕТИ СЛОЙ – Междинно модифицирано
епоксидно покритие Еп - 11 Спомага за подобряване на адхезията,
като поема топлините деформации на метала, предизвикани
от температурните промени. Повишава антикорозионната и
химикалоустойчивост на системата
Разход за един слой от 60 микрометра ДСФ – 166 г/м² ЕП - 11 и 20 г/
м2 втвърдител ЛАМИД.
Съхнене: 18 часа при 200С
ЧЕТВЪРТИ СЛОЙ - Емайллак акрилатен АК - 18
/алифатен полиуретан/
Употребява се с втвърдител ДН - 75 в тегловно съотношение
ЕМАЙЛЛАК : ВТВЪРДИТЕЛ = 100 : 18 .
Съхнене: при температура 200С – 8 часа.
Интервал на препокриване: 24 часа
Дебелина на сухия филм за един слрй 60 микрометра –
при разход 127 g/m2. Емайллак акрилатен АК - 18 и
Втвърдител ДН - 75 - 23 g/m2.

ЕПОКСИДНА
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА
СИСТЕМА
изпитана в независима акредитирана лаборатория
Предназначена е за защита на черни метали, повърхности
и конструкции, експлоатирани в условия на атмосферна
корозия и агресивни среди. Покритието притежава високи
якостни показатели, отлична адхезия, еластичност, устойчивост
на удар. Устойчивост към въздействие на 20% разтвор на
натриева основа, на 25% разтвор на сярна киселина при 200С,
устойчивост към въздействието на вода, масла, дизелово
гориво и бензин. Отделните части на системата се използват в
комбинация с полиамидни втвърдители или аминни адукти.
Компоненти на системата:
Епоксиден грунд ЕП-074 - цвят резеда ,светло сив
Употребява се в комбинация с полиаминоамиден втвърдител
Ламид 25/40 тегловно съотношение 100 части грунд ЕП - 074
към 17 части втвърдител.
Покритие междинно ЕП - 11 - цвят; светлозелен, светлосив.
Може да се използва и като грунд. Употребява се в комбинация с
полиаминоамиден втвърдител Ламид тегловно съотношение
100 части ЕП - 11 към 12 части втвърдител.
Емайллакове епоксидни ЕП - 71 многообразие от цветове по
RAL скала.
Употребяват се в комбинация с втвърдител ДТА-900 в тегловно
съотношение 100 части емайллак към 20 части втвърдител /в
обемно съотношение 7:2/.
Съхнене:
Епоксиден грунд ЕП - 074 при 200С - 24 часа;
Покритие междинно ЕП - 11 при 200С - 18 часа;
Епоксиден емайллак ЕП - 71 при 200С - 18 часа
Условен разход:
Епоксиден грунд ЕП - 074: 11 - 12 м2/л; 140 - 160 гр./кв.м
Покритие междинно ЕП - 11: 9 - 19 м2/л; 120 - 140 гр./кв.м
Епоксиден емайллак ЕП - 71: 10 - 11 м2/л 100 - 120 гр./кв.м.

ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
Предназначена е за защита на повърхности от поцинкована
ламарина. Системата има добра адхезия към поцинкована
ламарина, която нараства във времето, като свързващи
вещества са използвани винилови и полиестерни смоли.
При нова поцинкована ламарина с достатъчна дебелина
на цинковото покритие може да се използва само
завършващо покритие ХС - 15. Грунд ХС-05 се употребява
за възстановяване и като основа за защита на нарушени
повърхности от поцинкована ламарина, експлоатирани в
условия на атмосферна корозия.
Компоненти на системата:
Грунд за поцинкована ламарина
ХС-05 цвят резеда
Боя за поцинкована ламарина ХС
-15 богата цветова гама в т.ч. и по RAL
скала.
Съхнене:
Грунд ХС - 05 при 200С - 4 часа;
Боя ХС - 15 при 200С - 4часа
Разход:
Грунд ХС - 05: 5 - 6 м2/л; 110 - 130 гр./
кв.м
Боя ХС - 15: 6 - 7 м2/л; 100 - 120 гр./кв.м

ЗАЩИТНА
ХИМИКАЛОУСТОЙЧИВА
ХЛОРКАУЧУКОВА СИСТЕМА
Предназначена е за защита на стоманени конструкции и
съоръжения в условия на атмосферна корозия, киселинни
изпарения и временно действие на разредени киселини и
основи. Отделните части на системата съдържат активни
антикорозионни пигменти, устойчиви пълнители и вещества
със специфично действие диспергирани в разтвор на
хлоркаучукова смола.
Компоненти на системата:
Грунд антикорозионен ХК - ББ - 011 - цвят червенокафяв
Лак междинен, хлоркаучуков ХКХ - М - 102 - цвят светло
зелен
Лак покривен, хлоркаучуков ХКХ - П - 103 - цвят - бял,
светлосив, зелен, жълт, черен, син, червен
Подготовка на основата и начин на нанасяне: четка, валяк,

шприцоване, така, че общата дебелина на сухия филм да
бъде под 150 микрометра - върху предварително почистена
от ръжда и обезмаслена повърхност; последователност:
Грунд антикорозионен ХК - ББ - 011, след изсъхване се
нанася Лак междинен хлоркаучуков ХКХ - М - 102 и след
неговото изсъхване се нанася Лак покривен хлоркаучуков
ХКХ - П - 103; интервал на препокриване минимум 8 часа,
след нанасяне на предходния слой. Препоръчителен
разредител: Разредител ХК - 1 на Лакпром АД
Съхнене:
Грунд антикорозионен ХК - ББ - 011 при 200С - 2 часа;
Лак междинен ХКХ - М - 102 при 200С - 5 часа;
Лак покривен ХКХ - П - 103 при 200С - 5 часа
Разход:
Грунд антикорозионен ХК - ББ - 011 - 8-9 кв.м/л; 120 - 130
гр./кв.м
Лак междинен ХКХ - М - 102 - 5 кв.м/л; 120 - 130 гр./кв.м
Лак покривен ХКХ - П - 103 - 5 кв.м /л; 120 - 130 гр./кв.м

АЛКИДНА
АНТИКОРОЗИОННА
ЗАЩИТНА СИСТЕМА
изпитана в независима акредитирана лаборатория
Предназначена е за антикорозионна защита на черни метали,
повърхности и конструкции, подложени на въздействието на
активна атмосферна корозия и агресивни среди. Покритието
притежава високи антикорозионни свойства, запазва своята
еластичност при отрицателни температури до (-200С).
Отлична адхезия (сцепление) към различни основи –
чиста основа; с наличие на ръжда и върху стара боя/ и висока
еластичност.
Системата притежава висока устойчивост към въздействието на
вода и влага (непрекъснат конденз), на 3% разтвор на натриев
хлорид, минерално масло, 5% разтвор на натриев карбонат.
Компоненти на системата:
Грунд антикорозионен ПФ - 025 с пасивиращо действие - червено
кафяв
Покритие междинно ПФ - 11 / алкидно; цветове-светло сив,резеда
Покритие завършващо алкидно ПФ - 15 многообразие от цветове
в т.ч. и по RAL скалата
Препоръчителен разредител: МРТ, АМВ на Лакпром АД
Съхнене:
Грунд антикорозионен ПФ - 025 при 200С - 10 часа;
Покритие междинно ПФ - 11 при 200С - 8 часа;
Покритие завършващо алкидно ПФ - 15 при 200С - 17 часа
Разход:
Грунд антикорозионен ПФ - 025 - 100 - 140 гр./кв.м
Покритие междинно ПФ - 11 - 100 - 120 гр./кв.м
Покритие завършващо алкидно ПФ - 15 - 100 -120 гр./кв.м

БЪРЗОСЪХНЕЩА АЛКИДНА
АНТИКОРОЗИОННА
ДЕКОРАТИВНА ЗАЩИТНА
СИСТЕМА
Предназначена е за защита на повърхности и конструкции
от черни метали, машини, транспортни средства,
селскостопански машини и други, които се експлоатират на
открито и в закрити помещения.
Алкидната антикорозионна защитна система е устойчива на
въздействие на дестилирана вода, 0,5% солна киселина, 5%
разтвор на натриев хлорид, дизелово гориво, минерални
масла и други агресивни среди.
Компоненти на системата:
Грунд антикорозионен алкиден бързосъхнещ АУ - 023
Емайллак алкиден бързосъхнещ АУ - 14
Препоръчителен разредител - Разредител К на
ЛАКПРОМ АД.
Грундът и емайллакът се нанасят еднослойно,
предварително разредени с Разредител К до работен
вискозитет.
Разход:
Грунд антикорозионен алкиден бързосъхнещ АУ - 023 70 - 90 гр./кв.м
Емайллак алкиден бързосъхнещ АУ-14 - 80 - 100 гр./кв.м

Технически данни:
ПОКАЗАТЕЛИ

1. Съхливост
- от прах
- на отлеп
- пълно изсъхване на
системата
2. Допустим интервал за
нанасяне на слой върху
слой (възможност за
нанасяне “ мокро върху
мокро” )

ГРУНД АЛКИДЕН
АНТИКОРОЗИОНЕН
БЪРЗОСЪХНЕЩ
АУ - 023

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН
БЪРЗОСЪХНЕЩ
АУ - 14

10 min
15 min

10 min
25 min

2 часа

10 часа

20 min

25 min

АЛКИДНА
АНТИКОРОЗИОННА
ЗАЩИТНА СИСТЕМА MIOX
Предназначена е за антикорозионна защита на черни
метали, повърхности и конструкции, подложени на
въздействието на активна атмосферна корозия, агресивни
среди и в контакт с вода. Покритието притежава високи
антикорозионни свойства, висока еластичност, която се
запазва при отрицателни температури до (-200С).
Отлична адхезия към различни повърхности - чиста основа;
с наличие на ръжда и върху стара боя.
Устойчивост към въздействието на вода и влага
(непрекъснат конденз). Защитната система има висока
устойчивост на 3% натриев хлорид, минерално масло, 5%
разтвор на натриев карбонат и висока еластичност.
Компоненти на системата:
Грунд антикорозионен ПФ - 025
Покритие междинно ПФ - 11 MIOX
Крайно покритие Емайллак алкиден екстра ПФ - 12
Препоръчва се дебелина на сухия филм за всеки слой от
системата 40 микрометра минимално.
Интервалът на препокриване между слоевете да бъде
минимум 24 часа.
Общата дебелина на сухия филм на системата трябва да е
най-малко 120 микрометра.

Технически данни:
Показатели

Грунд
антикорозионен
ПФ - 025

Покритие
междинно
ПФ - 11

Алкиден
емайллак екстра
ПФ - 12

Цвят

RAL 3009

MIOX
RAL 7005

RAL 6001
RAL 7001

Съхнене 200С

10

8

24

Разход г/м²2

100 – 140

80 – 100

80 - 100

Водоразредими
антикорозионни защитни
системи с декоративен
ефект мат и гланц
Изпитани съгласно БДС EN 1186-1; БДС 1186-9; БДС EN
1186-14 и удовлетворяват изискванията на Наредбата
за материали и предмети от пласмаса предназначени за
контакт с храни.

ГЛАНЦ - състояща се от:
Компоненти

АКРИЛЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛ
AQ-023 универсал
Директива 2004/42/ЕС

Предназначение

Разход

За грундиране на повърхности
от черни, цветни метали, алуминии, леко кородирали метални повърхности, стари здрави
лакови покрития на изделия,
предназначени за селскостопанска, строителна, железопътна и машиностроителна техника
и др. конструкции, където се изисква бърза съхливост и добра
антикорозионна защита.
100-130 г/кв.м

АКВАКРИЛ – лак за дърво,
метал и бетон
AQ-12 - ГЛАНЦ
Директива 2004/42/ЕС
За защитно–декоративно
покритие, нанесено върху
предварително
грундирани с Aкрилен грунд за
метал АQ-023, употреба на
открито и в помещения,
за боядисване на дървени
повърхности и изделия от
дърво, метал, метални повърхности и бетон. Подходящ е за мебели, дограма,
огради и др.
70-90 г/кв.м

МАТ - състояща се от:
Компоненти

АКРИЛЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛ
AQ-023 универсал
Директива 2004/42/ЕС

Предназначение

За грундиране на повърхности
от черни, цветни метали, алуминии, леко кородирали метални
повърхности, стари здрави лакови покрития на изделия, предназначени за селскостопанска,
строителна, железопътна и машиностроителна техника и др.
конструкции, където се изисква
бърза съхливост и добра антикорозионна защита.

АКВАКРИЛ – лак за дърво,
метал и бетон
AQ-12 - МАТ
Директива 2004/42/ЕС
За
защитно–декоративно
покритие, нанесено върху
предварително грундирани
с Aкрилен грунд за метал
АQ-023, употреба на открито
и в помещения, за боядисване на дървени повърхности
и изделия от дърво, метал,
метални повърхности и бетон. Подходящ е за мебели,
дограма, огради и др.

100-130 г/кв.м

70-90 г/кв.м

Разход

Системите са съобразени с екологичните норми, безопасни
за живота и здравето на хората и за
околната среда
ЛАКПРОМ АД
България София 1252 С. Световрачене ул. „Синчец” № 16 тел.: (02) 996 41 46 ;
996 30 66 факс: (02)996 31 42; 996 31 39 e-mail: lackprom@bulinfo.net
e-mail: lackprom@lackprom.com http://www.lackprom..com

