ИНДУСТРИАЛНИ
ПОКРИТИЯ
ЗА БЕТОН

Разнообразни по предназначение,
видове, цветове, техника на нанасяне
Универсални по приложимост
Многофункционални по
комбинативност

ИНДУСТРИАЛНИ
ПОКРИТИЯ ЗА БЕТОН
Предназначени са за защита на бетонови
повърхности работещи в условия на висока
ерозия, корозия и агресивни среди.
Характеризират се с:
• Отлично сцепление с основата, механична здравина,
твърдост и еластичност
• Атмосфероустойчивост
• Износоустойчивост
• Химикалоустойчивост
• Водо- и влагоустойчивост
• Устойчивост на промишлени замърсявания
• Лесно нанасяне, висока покривност, нисък разход
• Плътна, гладка повърхност, лесно за почистване и
поддръжка
• Дълготрайна и ефективна корозионна защита
• Гарантиран дълъг експлоатационен срок

ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА НА БАЗА
СИНТЕТИЧНА ЕПОКСИДНА
СМОЛА ЕПИЗОЛ®- 1
двукомпонентна
ЕПИЗОЛ®- 1 е в съответствие
с изискванията на БДС EN
13813 за замазка на база
синтетична смола тип S-B2,
O-A1, 5IRS – C27, 5 – F50 за
механично съпротивление и
устойчивост,БДС EN 1186-1, БДС
EN 1186-3, БДС EN 1186-14
ЕПИЗОЛ®- 1 притежава
здравна оценка за
приложимост № 30731145/17.06.2004.

Предназначена е за направа на саморазливни подови
настилки в складови и промишлени помещения на
хранително-вкусовата, фармацевтичната, тютюневата и
други отрасли на промишлеността със средни механични
натоварвания, специални санитарни изисквания и
изисквания за искронеобразуващо покритие, подложени
на въздействието на агресивни среди, нефтопродукти,
изтриване.
Употребява се в комбинация с втвърдител Н-1 в тегловно
съотношение ЕПИЗОЛ®- 1 : втвърдител Н-1 100 : 24
(обемно 7 : 3 ).
Втвърдяване: повърхностно - 24 часа при при 20°С
Пълно (готово за механични натоварвания) 7 дни
Разход: 1,7 kg/m2 дебелина на покритието 1 mm
3.2 kg/m2 дебелина на покритието 2 mm
ЕПИЗОЛ®- 1 - (двукомпонентна) ЕПИЗОЛ®- 1 е изпитана от
акредитирани изпитвателни лаборатории:
- Протокол от първоначално изпитване типа на продукт –
№ 011- НСИОССП-03.513/17.06.2005г.
- Изпитвателен център “АЛМИ ТЕСТ” ООД – София с
протокол от изпитване № 02-1440/17.02.2006 г.
• Лаборатория за изпитване на неорганични и органични
материали и изделия “ЛИНОМИ” към ВСУ “Любен Каравелов” София с протокол от изпитване №IV-367/ 31.03.2002 г.
• Научноизследователски строителен институт – НИСИ –
ЕООД – на база синтетична смола тип SR-B2,0-A1,5-IR5-C27,5F50 - София с протокол №011-НСИОССП-03.513/17.-6.2005 г.
• Покритие от ЕПИЗОЛ®- 1 е изпитано за фрикционна
безопасност в акредитирана лаборатория за изпитвания
на взривозащитени съоръжения и статично електричество
към МГУ “Св. Иван Рилски” – София – протокол №1024
ЕхТ/04.03.2003 г.
• Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност
към НПИПАБ на НСПАБ-София - протоколи: №68/09.04.2002 г.

ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА НА БАЗА СИНТЕТИЧНА

ЕПОКСИДНА СМОЛА
ЕПИЗОЛ®- 1 С КВАРЦ,
двукомпонентна
• Съответства на изискванията
на БДС EN 13813 за замазка на база
синтетична смола тип SR-B2, O-A1,
5IR5 – C27, 5 – F50 за механично
съпротивление и устойчивост.

Предназначена е за направа на саморазливни подови
настилки в складови и промишлени помещения със
средни механични натоварвания, подложени на
въздействието на агресивни среди, нефтопродукти,
изтриване.
Употребява се в комбинация с втвърдител Н-1 в
тегловно съотношение ЕПИЗОЛ®- 1 : втвърдител Н-1
100 : 17 (обемно 3 : 1 ).
Втвърдяване: повърхностно - 24 часа при при 20°С
Пълно (готово за механични натоварвания) 7 дни
Разход: 2 kg/m2 дебелина на покритието 1 mm
5 kg/m2 дебелина на покритието 3 mm
ЕПИЗОЛ®- 1 С КВАРЦ е изпитана от изпитвателен
център “АЛМИ ТЕСТ” ООД – София с протокол от
изпитване № 02-1438/17.02.2006 г. Покритието
отговаря на изискванията на Наредба та за
материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни.

ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА НА БАЗА
СИНТЕТИЧНА ЕПОКСИДНА
СМОЛА ЕПИЗОЛ®- 1 ТИП
ЦВЕТНА МОЗАЙКА,
двукомпонентна
Използват се ЕПИЗОЛ®- 1
или ЕПИЗОЛ®- 1 с кварц
. Веднага след нанасяне
ЕПИЗОЛ®- 1 или ЕПИЗОЛ®- 1
с кварц се извършва посипка
с цветен чипс, който дава
възможност за индивидуално
декоративно оформление
на саморазливната подова
настилка. След пълното
втвърдяване на покритието
(7 дни), последното се
обработва с Епоксиден
двукомпонентен лак ЕП-78.
Обработените повърхности са
годни за експлоатация след 48
часа от нанасяне на лак ЕП-78.

ЕПОКСИ КИТ,
двукомпонентен
• Предназначен е за поправка на бетонови повърхности,
повредени от тежки химични,
механични или атмосферни
условия на работа.
• Изравнява и защитава
бетоновата повърхност .
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 200С.
Разход: 0,7m2/kg или 1300 – 1400 g/m2 за слой с дебелина 1mm.

ЕПОКСИДЕН ГРУНД
EП-0710 (БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ)
двукомпонентен
Грундът е изпитан от независима акредитирана
лаборатория “Строителна химия и изолации” към
ИЦС-НИСИ-ЕООД - протокол №731-3-238/23.09.2008 г.
• Предназначен е за грундиране
на плътни, сухи (под 4 % влага)
основи.
• Запълва
• Заздравява
• Подобрява слепващата
способност на стари и нови
плътни основи (бетонови,
циментови, мозаечни и други)
основи преди нанасяне на
епоксидни покрития
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ÅÏÎÊÑÈÄÅÍ
ÃÐÓÍÄ
(ÁÅÇ ÐÀÇÒÂÎÐÈÒÅËÈ)

ÅÏ-0710

Îïèñàíèå: Äâóêîìïîíåíòåí ïðîäóêò (áåç
ðàçòâîðèòåëè) íà áàçà íèñêîâèñêîçíà
åïîêñèäíà ñìîëà, âòâúðäÿâàùà ñå ñ
ìîäèôèöèðàí ïîëèàìèíåí âòâúðäèòåë.
Ñúäúðæà: Ðåàêöèîíåí ïðîäóêò Áèñôåíîë ÀÅïèõëîðõèäðèí (åïîêñèäíà ñìîëà ñúñ ñðåäíà
ìîëåêóëíà ìàñà = 700) 50-100%; Ðåàêöèîííè
ïðîäóêòè êàòî Áèñôåíîë F è Åïèõëîðõèäðèí
10-25%; Îêñèðàí, ìîíî [(C12-C14 àëêèëîñêè)
ìåòèë] ïðîèçâîäíè 10-25%
Ïîäêàòåãîðèÿ ê) Äâóêîìïîíåíòíè ïðîäóêòèè
çà ïîêðèòèÿ ÏÏÎÐ550/145
Ïðåäíàçíà÷åíèå: Çà ãðóíäèðàíå - çàçäðàâÿâà
è ïîäîáðÿâà ñëåïâàùàòà ñïîñîáíîñò íà ñòàðè
è íîâè áåòîíîâè è öèìåíòîâè, ìîçàå÷íè è
äðóãè îñíîâè ïðåäè íàíàñÿíå íà åïîêñèäíè
ïîêðèòèÿ (Åïîêñèäåí åìàéëëàê ÅÏ-71;
Åïîêñèäíà áîÿ; Èçðàâíèòåëíè ïîäîâè
çàìàçêè “Åïèçîë -1”).
Åïîêñèäíèÿò ãðóíä ÅÏ-0710 å ïîäõîäÿù çà:
• Ñèíòåòè÷åí ðàçòâîð çà íàïúëâàíå ñ êâàðöîâ
ïÿñúê çà çàïúëâàíå è èçãëàæäàíå íà ïîðè,
äóïêè, ãðàïàâèíè ïî áåòîíîâàòà ïîâúðõíîñò.
• Çà áåçöâåòíî çàïå÷àòâàíå íà áåòîíîâè
ïîâúðõíîñòè
Çàùèòàâà íîâèòå áåòîíîâè ïîäîâå îò
çàìúðñÿâàíå ïî âðåìå íà ìîíòàæ íà
îáîðóäâàíå.

Îòëè÷íî ñöåïëåíèå ñ îñíîâàòà,
îòëè÷íà èçíîñîóñòîé÷èâîñò.
Íàíàñÿíå: Âúðõó çäðàâà, ðàâíà
(íèâåëèðàíà), ñóõà (ïîä 4 % âëàãà),
÷èñòà è îáåçïðàøåíà îñíîâà ïðè
òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà, îáðàáîòâàåìà ïîâúðõíîñò è ãðóíä ïîâèñîêà îò 10°Ñ
è îòíîñèòåëíà
âëàæíîñò íà âúçäóõà ïî-íèñêà îò 80 %.
Òåãëîâíî (îáåìíî) ñúîòíîøåíèå íà
ñìåñâàíå 2 : 1 ñ Åïîêñèäåí âòâúðäèòåë
Í-3. Ñìåñòà ñå õîìîãåíèçèðà äîáðå è
÷ðåç ðàçëèâàíå, ÷åòêà èëè âàëÿê ñå
íàíàñÿ ðàâíîìåðíî âúðõó
ïðåäâàðèòåëíî ïîäãîòâåíà îñíîâà.
Æèâîò íà ñìåñòà: ãðóíä/âòâúðäèòåë:
Ïðè 20°Ñ 100 ãð - 60 ìèíóòè
Âðåìå íà âòâúðäÿâàíå: Ïðè 20°Ñ - 24
÷àñà
Ðàçõîä: 200-400 ã/êâ.ì
Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè è ñóõè
ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ, ïðè òåìïåðàòóðè íå ïî-íèñêè îò 5°C äî 25°C.
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: 12 ìåñåöà â
çàòâîðåíè îðèãèíàëíè îïàêîâêè
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ÎÒÊÊ

Ñúäúðæà åïîêñèäíè ñúñòàâêè! Âèæ óêàçàíèÿòà çà óïîòðåáà!
R 36/38 Äðàçíè î÷èòå è êîæàòà
R 43 Âúçìîæíà å ñåíñèáèëèçàöèÿ ïðè êîíòàêò ñ êîæàòà
R 51/53 Òîêñè÷åí çà âîäíè îðãàíèçìè, ìîæå äà ïðè÷èíè
äúëãîòðàéíè íåáëàãîïðèÿòíè åôåêòè âúâ âîäíà ñðåäà
S 28 Ñëåä êîíòàêò ñ êîæàòà, òÿ âåäíàãà äà ñå èçìèå îáèëíî
ñ âîäà

Xi

äðàçíåù

îïàñåí çà
îêîëíàòà ñðåäà

âòâúðäÿâàíå

S 37/39 Äà ñå íîñÿò ïîäõîäÿùè ðúêàâèöè è
ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà î÷èòå/ëèöåòî
S 61 Äà íå ñå äîïóñêà èçïóñêàíå â îêîëíàòà
ñðåäà. Âèæòå ñïåöèàëíèòå èíñòðóêöèè/
èíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò

ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 2004/42/ÅÑ • ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 76/769/ÅÑ
1252 Ñîôèÿ, ñ. Ñâåòîâðà÷àíå, òåë. 02/9963071, ôàêñ 02/9963139
E-mail: lackprom@bulinfo.net • http://www.lackprom.com

20oC - 24 ÷àñà
40
FE

• Подходящ за безцветно запечатване на бетонови
повърхности, без склонност към пожълтяване.
• Защитава новите бетонови подове от замърсяване по
време на монтаж на оборудване.
• Притежава отлично сцепление с основата, здравина,
химическа устойчивост, механична стабилност.
• Епоксидният грунд ЕП – 0710 е подходящ синтетичен
разтвор за напълване с кварцов пясък (чист, сух, накален с
фракция 0,1 – 0,6 mm) в тегловно съотношение (1,5 – 2) : 10.
С така напълненият разтвор се запълват пори, пукнатини и
се заглаждат неравности по бетоновата повърхност.
Употребява се в комбинация с Епоксиден втвърдител Н-3 в
тегловно (обемно) съотношение 2 : 1.
Време за втвърдявяне: при температура 200С - 24 часа
Живот на сместа: грунд/втвърдител (100 g/200С) - 60 минути
Разход: 200 – 400 g/m2

ЕПОКСИДЕН ГРУНД
водоразредим, двукомпонентен
Грундът е изпитан от акредитирана лаборатория
“Строителна химия и изолации” към ИЦС-НИСИ-ЕООД протокол №730-3-237/23.09.2008 г.
• Предназначен е за грундиране
на бетонови, циментови или
други основи, преди нанасяне
на Епоксидни покрития. Прилага
се върху влажна основа или
суров “свеж” бетон (на 5 -6 дни).
ÒÅÕÍÎËÀÊ TECHNOLACK
ÅÏÎÊÑÈÄÅÍ ÃÐÓÍÄ ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÅÍ ÂÎÄÎÐÀÇÐÅÄÈÌ
• Заздравява основата, чрез
образуване на мрежова и
износоустойчива структура.
• спира отделянето на прах.
• повишава адхезионната
сила между бетона и eпоксидни финишни покрития – без
разтворители или емулгируеми с вода системи. Предлага
се в комплект с Епоксиден втвърдител HW – 71 в
съотношение 1 т.ч грунд : 1 т.ч втвърдител HW – 71 : 1 т. ч.
вода
Живот на сместа: грунд/втвърдител/вода - до 90 минути при
200С
Време за втвърдяване: при температура 200С до 24 часа
Разход: 200 – 300 g/m2
Îïèñàíèå: Äâóêîìïîíåíòåí ïðîäóêò (âîäîðàçðåäèì) íà áàçà íèñêîâèñêîçíà
åïîêñèäíà ñìîëà åìóëãèðàíà îò ðàçòâîðèì âúâ âîäà àìèíåí âòâúðäèòåë.
Ïðåäíàçíà÷åíèå: Çà ãðóíäèðàíå íà áåòîíîâè, öèìåíòîâè èëè äðóãè îñíîâè ïðåäè
íàíàñÿíå íà Åïîêñèäíè ïîêðèòèÿ – áåç ðàçòâîðèòåëè èëè âîäîðàçðåäèìè.
Ïîäõîäÿù çà íàíàñÿíå âúðõó ñóðîâ ñâåæ áåòîí (íà 5 – 6 äåíà) èëè âëàæíè îñíîâè.
Çàçäðàâÿâà îñíîâàòà, ñïèðà îòäåëÿíåòî íà ïðàõ, ïîâèøàâà ñèëàòà íà ñâúðçâàíå
ìåæäó áåòîíà è Åïîêñèäíèòå ôèíèøíè ïîêðèòèÿ.
Íàíàñÿíå: Âúðõó çäðàâè, ðàâíè (íèâåëèðàíè); ÷èñòè îò íàñëîÿâàíèÿ è
íåôòîïðîäóêòè, íîâè îñíîâè èëè âúðõó ñòàðè, îáðàáîòåíè ñ Åïîêñèäíà ñìîëà
ïîêðèòèÿ, ñ ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà, íàãðàïåíà è îáåçïðàøåíà ïîâúðõíîñò.
Ïðèëàãà ñå â òåìïåðàòóðíè ãðàíèöè ìåæäó 10° Ñ è 35° Ñ è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà
âúçäóõà äî 85 %. Êúì äîçèðàíèÿò â îïàêîâêàòà Åïîêñèäåí âòâúðäèòåë HW-71, ïðè
íåïðåêúñíàòî ðàçáúðêâàíå ñå äîáàâÿ Åïîêñèäíèÿò ãðóíä äî ïîëó÷àâàíå íà
õîìîãåííà ìëå÷íà åìóëñèÿ. Ïîëó÷åíàòà ñìåñ ñå ðàçðåæäà äî 50 % ñ âîäà, êîÿòî ñå
ïðèáàâÿ áàâíî, íà ïîðöèè. Ïúðâîíà÷àëíî ñå íàáëþäàâà ëåêî ñãúñòÿâàíå íà ñìåñòà,
ñëåä êîåòî ïîñëåäíàòà ñå îòïóñêà.
Ñúîòíîøåíèå íà ñìåñâàíå ãðóíä : âòâúðäèòåë : âîäà – òåãëîâíè ÷àñòè 100 : 100 : 100
Ãîòîâàòà ñìåñ çà ãðóíäèðàíå ñå íàíàñÿ ÷ðåç ðàçëèâàíå è ñ ïîìîùòà íà âàëÿê
(åñòåñòâåí êîñúì) èëè ãóìåí ïëúçãà÷ ñå ðàçíàñÿ ïî ïîâúðõíîñòòà.
Æèâîò íà ñìåñòà: ãðóíä : âòâúðäèòåë : âîäà. Ïðè 20°Ñ äî 90 ìèíóòè.
Âðåìå íà âòâúðäÿâàíå: Ïðè 20°Ñ - äî 24 ÷àñà.
Ðàçõîä: 200 – 300 g/m².

Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ, ïðè òåìïåðàòóðè íå ïîíèñêè îò 5°C äî 25°C.

Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà

ÎÒÊÊ
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ËÏ-ÒÑ-142/08

Êàòåãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ ê) Äâóêîìïîíåíòíè ïðîäóêòè
çà ïîêðèòèÿ ÏÏÎÂ 140/110. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè
ïðîäóêò (êàò.: À/ê) å 110 g/l.

Ñúäúðæà: ðåàêöèîíåí ïðîäóêò: áèñôåíîë – À (åïèõëîðõèäðèí) åïîêñèäíà
ñìîëà ñúñ ñðåäíà ìîëåêóëíà ìàñà ≤700; îêñèðàí.
Ñúäúðæà åïîêñèäíè ñúñòàâêè. Âèæòå èíôîðìàöèÿòà äàäåíà îò
ïðîèçâîäèòåëÿ.
R 36/38
– äðàçíè î÷èòå è êîæàòà.
R 43
– âúçìîæíà å ñåíñèáèëèçàöèÿ ïðè êîíòàêò ñ êîæàòà.
R 51/53
– òîêñè÷åí çà âîäíè îðãàíèçìè, ìîæå äà ïðè÷èíè äúëãîòðàéíè
íåáëàãîïðèÿòíè åôåêòè âúâ âîäíà ñðåäà.
S 28
– ñëåä êîíòàêò ñ êîæàòà, òÿ âåäíàãà, äà ñå èçìèå îáèëíî ñ âîäà.
S 37/39
– äà ñå íîñÿò ïîäõîäÿùè ðúêàâèöè è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà
î÷èòå/ëèöåòî.
S 61
– äà íå ñå èçëèâà â îêîëíàòà ñðåäà. Âèæòå ñïåöèàëíèòå èíñòðóêöèè/
èíôîðìàöèîíåí ëèñò çà áåçîïàñíîñò.

®
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БЕТОН ГРУНД КОНТАКТконтактен грунд за бетон
Директива 2004/42ЕС

Предназначен е за запълване,
заздравяване и подобряване
слепващата способност на плътни
основи /бетонови, минерални
– стари и нови/ преди нанасяне
на мазилки: вароциментови,
полимерни, структурирани и др.
БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ подобрява
водоустойчивостта, атмосфероустойчивостта и
износоустойчивостта на нанесената мазилка.
Има адхезия към здрави алкидни покрития и може да
се използва като връзка между основата и циментовите
лепила при полагане на санитарен фаянс.
БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ се нанася върху суха, добре

почистена от прах, масла и други замърсявания бетонова
основа със здрава, неронеща се повърхност.
Нанасянето се извършва с помощта на четка , валяк или
машинно.
Интервал на препокриване не по-малко от 2 часа.
Не се допуска нанасяне при :
- температура по-ниска от 5оС и по-висока от 30оС
- влажност на въздуха не по-висока от 80%
- лоши атмосферни условия – мъгла, дъжд , директно
слънцегреене .
Цвят - розов
Разход: около 0,2 – 0,3 кг/м2
Съхливост: 2 часа при 20°С

БОЯ ЗА БЕТОНОВИ ПОДОВЕ
• Предназначена за боядисване на бетонови
(фиброцимент) подове в промишлени цехове, складове,
халета, мазета, тавански помещения и навсякъде,
където се предявяват изисквания за: бърза съхливост,
еластичност, висока водо- и химикало-устойчивост.
• Отличната износоустойчивост
и устойчивост на замърсяване
от автомобилни гуми, правят
покритието изключително
подходящо за гаражно подово
покритие и за сервизи за
ÁÎß ÇÀ ÁÅÒÎÍÎÂÈ ÏÎÄÎÂÅ
поддръжка на автомобили.
• За интериорно и екстериорно
приложение.
Има добро сцепление със стари, здраво държащи
се епоксидни, полиуретанови, винилови, алкидни и
акрилатни покрития. Може да се използва при ремонти
(реновиране) на стари подови покрития.
• Нанася директно върху здрава, суха и чиста от всякакъв
вид замърсявания (мазни петна, греси, соли, прах и др.)
бетонова повърхност.Цвят: Сив (еталон)
Съхнене: при температура 20 0С - 90 минути
Бетоновият под е готов за експлоатация 24 часа след
нанасяне на покритието.
Разход: 150 - 200 g/m2 (6 - 8 m2/l ) – двуслойно нанасяне
в зависимост от вида на основата.
®
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Îïèñàíèå:Âîäîðàçðåäèìà áîÿ íà áàçà êî-ïîëèìåðíà åìóëñèÿ çà
çàùèòà è äåêîðàöèÿ íà áåòîíîâè ïîäîâå.
Ïðåäíàçíà÷åíèå:Çà áîÿäèñâàíå íà áåòîíîâè (ôèáðîöèìåíò)
ïîäîâå â ïðîìèøëåíè öåõîâå, ñêëàäîâå, õàëåòà, ìàçåòà, òàâàíñêè
ïîìåùåíèÿ è äðóãè. Ïîêðèòèåòî ñå õàðàêòåðèçèðà ñ áúðçà
ñúõëèâîñò, åëàñòè÷íîñò, âèñîêà âîäî è õèìèêàëîóñòîé÷èâîñò;
îòëè÷íà èçíîñîóñòîé÷èâîñò è óñòîé÷èâîñò íà àâòîìîáèëíè ãóìè,
êîåòî ãî ïðàâè ïîäõîäÿùî çà ãàðàæíî ïîäîâî ïîêðèòèå è çà ñåðâèçè
çà ïîääðúæêà íà àâòîìîáèëè. Áîÿòà çà áåòîíîâè ïîäîâå å
ïîäõîäÿùà çà èíòåðèîðíî è åêñòåðèîðíî ïðèëîæåíèå.
Íàíàñÿíå:Íàíàñÿ ñå äèðåêòíî âúðõó çäðàâà, ñóõà è ÷èñòà îò
âñÿêàêúâ âèä çàìúðñÿâàíèÿ ñ (ìàçíè ïåòíà, ãðåñè, ñîëè, ïðàõ è äð.)
áåòîíîâà ïîâúðõíîñò.Ïðè çàìúðñåíè ïîâúðõíîñòè å íåîáõîäèìî äà
ñå íàïðàâè àáðàçèîííî ïî÷èñòâàíå.Íàíàñÿ ñå ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè
øïðèöâàíå ïðè:
* âëàæíîñò íà áåòîíà íå ïîâå÷å îò 25%
* òåìïåðàòóðà íå ïî-íèñêà îò 5°Ñ è ïî – âèñîêà îò 25°Ñ
* îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà íå ïîâå÷å îò 55%
* â çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ å æåëàòåëíî äà ñå îñèãóðè åñòåñòâåíà èëè
èçêóñòâåíà âåíòèëàöèÿ
Áîÿòà çà áåòîíîâè ïîäîâå ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà ðåíîâèðàíå íà
ñòàðè, çäðàâî äúðæàùè ñå ïîêðèòèÿ îò åïîêñèäíè, ïîëèóðåòàíîâè,
âèíèëîâè, àëêèäíè, àêðèëàòíè èëè õëîðê àó÷óêîâè
áîè.Ïðåïîðú÷èòåëíî å äâóñëîéíî íàíàñÿíå. Âòîðèÿ ñëîé ñå íàíàñÿ
ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ.Áåòîíîâèÿò ïîä å ãîòîâ çà åêñïëîàòàöèÿ
ñëåä 24 ÷àñà.

Ðàçðåäèòåë: âîäà äî 10 %
ïðè íàíàñÿíå íà ïúðâè ñëîé.
Èíñòðóìåíòè è çàöàïàíè ìåñòà ñå ïî÷èñòâàò ñ âîäà ïðåäè äà ñà
çàñúõíàëè.Ñúõíåíå: äî 90 ìèíóòè ïðè òåìïåðàòóðà 18 - 22°Ñ
Ðàçõîä: 150 - 200 g/m2 (6 - 8 m2/l) çà äâóñëîéíî íàíàñÿíå â
çàâèñèìîñò îò âèäà íà îñíîâàòà.
Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè, ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ, ïðè
òåìïåðàòóðà îò 5°C äî 25°C. Äà ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå!
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà
Êàòåãîðèÿ: À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ: è) Åäíîêîìïîíåíòíè
ïðîäóêòè çà ïîêðèòèÿ ÏÏÂÎ 140/140. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå
íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò (êàò.:À/è) å 140 g/l.
S2
S 20/21
S 24/25

ñúõðàíåíèå

âîäîðàçðåäèìà

5îÑ-25îÑ
íàíàñÿíå

Äà ñå ïàçè äàëå÷å îò äîñòúï íà äåöà;
Ïî âðåìå íà ðàáîòà äà íå ñå ÿäå, ïèå è ïóøè;
Äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ êîæàòà è î÷èòå;

÷åòåòå

íàíàñÿíå

ðàçáúðêâàíå
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ПОКРИТИЕ ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ АК-15
мембранен тип

Директива2004/42/ЕС

Предназначено е за
хидроизолация на плоски
покриви, тераси, основи
(нанесени върху здрава бетонна
или циментова повърхност).
Използва се и за ремонти на
съществуващи хидроизолации
(в това число и такива с
листови хидроизолации).
Покритието се характеризира
с висока еластичност,
водонепроницаемост, UV
защита, атмосфероустойчивост,
адхезия към различни основи.
Притежава декоративен ефект, лесно се нанася.
Нанася се върху сухи, чисти и равни /гладки/
повърхности.
Произвежда се в консистенция готова за директно
нанасяне.
Нанасянето се извършва с четка,валяк или чрез
шприцване при температура от 5°С до 30°С . Интервал на
препокриване между отделните слоеве - не по-малко от
5 часа.
Цвят - оксидно червен и по еталон
Съхливост: 3 часа при 20°С
Условен разход : За плоски покриви и тераси – не помалко от 2,00 мм сух филм – 5200 г/кв.м
За хидроизолация на бетонови повърхности в тунелидвуслойно 350 g/м2 за един слой с дебелина 150-200
микрометра.
Техническата
спесификация е
съгласувана с МЗ и
МРРБ
Покритието е изпитано
от Изпитвателен център
по пожарна и аварийна
безопасност към НПИПАБ
на НСПАБ- София.

ЛАК ЕПОКСИДЕН ЕП - 78
двукомпонентен
• Предназначен е за импрегниране и защита на бетонови
повърхности разположени на открито и в закрити
помещения.
• Защитава бетона от въздействието на висока влажност,
алкални разтвори, спиртно бензинови смеси и повишена
температура ( 50 - 60)0С.
Втвърдител ЛАМИД в тегловно
съотношение: 100 т. ч. ЕП-78
към 24 т.ч. и ЛАМИД (обемно
съотношение 4 : 1).Живот на
сместа: 24 часа при 200С
ÅÏÎÊÑÈÄÅÍ ËÀÊ ÅÏ-78
®
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Съхнене: 10 часа при 200С; 1 час
при 1200С

Разход: 80 - 100 g/m2 (9 - 10 m2/l)

Îïèñàíèå: Ðàçòâîð íà åïîêñèäíà ñìîëà â îðãàíè÷íè ðàçòâîðèòåëè.
Ñúäúðæà: Î-Êñèëåí, n- Áóòàíîë.
Ïðèëîæåíèå: Çà çàùèòà íà àëóìèíèåâè, ñòîìàíåíè è áåòîíîâè ïîâúðõíîñòè,
åêñïëîàòèðàíè â óñëîâèÿ íà ïîâèøåíà âëàæíîñò, ñïèðòíî-áåíçèíîâè ñìåñè è
òåìïåðàòóðè (50 – 60 0Ñ). Ïðåïîðú÷âà ñå çà âúòðåøíî ïðèëîæåíèå. Çà
âúíøíî ïðèëîæåíèå å íåîáõîäèìî ïîëàãàíå íà çàâúðøâàùè ïîêðèòèÿ îò
åïîêñèäíè åìàéëëàêîâå ÅÏ-71.
Åïîêñèäíèÿò ëàê ÅÏ-78 ñå óïîòðåáÿâà â êîìáèíàöèÿ ñ âòâúðäèòåë “Ëàìèä” â
òåãëîâíî ñúîòíîøåíèå Ëàê ÅÏ-78/“Ëàìèä” – 100:24 (îáåìíî ñúîòíîøåíèå
4:1).
Êàòåðãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ ê) Äâóêîìïîíåíòíè ïðîäóêòè
çà ïîêðèòèÿ ÏÏÎÐ 500/500. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè
ïðîäóêò (êàò.: À/ê) å 500 g/l.
Íàíàñÿíå: Íàíàñÿ ñå âúðõó ñóõè, ïî÷èñòåíè îò ïðàõ, ìàçíèíè, ðúæäà èëè
ñîëè ïîâúðõíîñòè, ïîñðåäñòâîì øïðèöâàíå, çàëèâàíå, ÷åòêà èëè âàëÿê.
Ñúõíåíå: 10 ÷àñà ïðè 20°Ñ
Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè, ïðîâåòðèâè è ïðåäïàçåíè îò ïðåêè ñëúí÷åâè ëú÷è
ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 0°Ñ äî 25°Ñ.
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà.

ÎÒÊÊ
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– çàïàëèì
R 10
R 20/21/22 – âðåäåí ïðè âäèøâàíå, ïðè êîíòàêò ñ êîæàòà è ïðè
ïîãëúùàíå.
R 36/37/38 – äðàçíè î÷èòå, äèõàòåëíèòå ïúòèùà è êîæàòà.
R 41
– ðèñê îò òåæêî óâðåæäàíå íà î÷èòå
R 67
– ïàðèòå ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò ñúíëèâîñò è ñâåòîâúðòåæ.
S2
– äà ñå ïàçè äàëå÷å îò äîñòúï íà äåöà.
S 7/9
– ñúäúò äà ñå ñúõðàíÿâà ïëúòíî çàòâîðåí è íà äîáðå
ïðîâåòðèâî ìÿñòî.

S 24/25
– äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ î÷èòå è êîæàòà.
S 26
– ïðè êîíòàêò ñ î÷èòå òå âåäíàãà äà ñå èçïëàêíàò îáèëíî ñ
âîäà è äà ñå ïîòúðñè ìåäèöèíñêà ïîìîù.
S 37/39
– äà ñå íîñÿò ïîäõîäÿùè ðúêàâèöè è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà
î÷èòå/ëèöåòî.
S 46
– ïðè ïîãëúùàíå äà ñå ïîòúðñè ìåäèöèíñêà ïîìîù è äà ñå
ïîêàæå îïàêîâêàòà èëè åòèêåòúò

ËÏ-ÒÑ-152/2008
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ЕПОКСИДЕН ЕМАЙЛЛАК
ЕП - 71 двукомпонентен
• Предназначен е за боядисване на бетонови повърхности,
експлоатирани в условия на активна атмосферна корозия,
агресивни среди, включително атмосферни условия
на влажен тропически климат в
промишлени и приморски райони.
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 200С
Съхнене: 18 часа при 200С; 60 минути
при 800С

ЕПОКСИДЕН ЕМАЙЛЛАК
ЕП - 72 двукомпонентен
• Предназначен е за боядисване на бетонови повърхности,
експлоатирани в условия на активна атмосферна корозия. •
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

®

®
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ÅÏÎÊÑÈÄÅÍ
ÅÌÀÉËËÀÊ
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®

ÅÏ-72

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

EPOXY ENAMEL EP-72

Îïèñàíèå: Äâóêîìïîíåíòåí, ïîëèàìèí âòâúðäÿâàù ñå
ïðîäóêò íà áàçà ðàçòâîð íà ìîäèôèöèðàíà åïîêñèäíà
ñìîëà, àêòèâíè àíòèêîðîçèîííè ïèãìåíòè, ïúëíèòåëè è
ñïåöèàëíè äîáàâêè. Îñèãóðÿâà èçêëþ÷èòåëíà
àòìîñôåðîóñòîé÷èâîñò íà ïîêðèòèåòî, óñòîé÷èâîñò íà
ìîðñêà âîäà è ìèíåðàëíè ìàñëà.
Ïðåäíàçíà÷åíèå: Çà çàùèòà íà ñòîìàíåíè è áåòîííè
êîíñòðóêöèè îò ðàçëè÷íèòå êîðîçèâíè àãåíòè íà îêîëíàòà
ñðåäà. Çà àíòèêîðîçèîííà çàùèòà íà ÷åðíè ìåòàëè, ìåòàëíè
êîíñòðóêöèè è ñúîðúæåíèÿ åêñïëîàòèðàíè â óñëîâèÿ íà
àãðåñèâíè ñðåäè, âèñîêîïëàíèíñêè è ïðèìîðñêè ðàéîíè; â
ðàçòâîðè íà êèñåëèíè è îñíîâè, íåôòîïðîäóêòè – äèçåëîâî
ãîðèâî, ìèíåðàëíî è òðàíñôîðìàòîðíî ìàñëî è äðóãè.
Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:
-Ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè: ÷èñòè, ñóõè, ïðåäâàðèòåëíî
ãðóíäèðàíè ñ Åïîêñèäíè àíòèêîðîçèîííè ãðóíäîâå ÅÏ-074,
ÅÏ-076, Öèíêîâ ãðóíä (åäíîêîìïîíåíòåí); Óíèâåðñàëåí
áúðçîñúõíåù ãðóíä ÂË-021.
-Áåòîíîâè ïîâúðõíîñòè: çäðàâè, ÷èñòè, ñóõè, ãðóíäèðàíè ñ
åïîêñèäåí ãðóíä ÅÏ-0710 (áåç ðàçòâîðèòåëè); Åïîêñèäåí
ëàê ÅÏ-78, Åïîêñèäåí ãðóíä (âîäîðàçðåäèì).
Ïðåäè óïîòðåáà åìàéëëàêúò ñå ðàçáúðêâà äîáðå. Ñìåñâà ñå
ñ âòâúðäèòåë „ËÀÌÈÄ” â òåãëîâíî ñúîòíîøåíèå 100 ò.÷.
ÅÏ-72 : 19 ò.÷. ËÀÌÈÄ (îáåìíî 7 : 2). Õîìîãåíèçèðà ñå
ìíîãî äîáðå äî åäíîðîäíîñò íà ñìåñòà è ñå íàíàñÿ âúðõó
ïðåäâàðèòåëíî ïîäãîòâåíà îñíîâà.

Íàíàñÿíå: ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè áåçâúçäóøíî øïðèöâàíå.
Ðàçðåæäàíå: Ïðè íåîáõîäèìîñò, â çàâèñèìîñò îò ìåòîäà
íà íàíàñÿíå – äî 5 % ñ ðàçðåäèòåë ÊÀÁÅ èëè ÊËÑ íà
„ËÀÊÏÐÎÌ” ÀÄ. Èçìèâàíå íà çàöàïàíè ìåñòà è
èíñòðóìåíòè ñ ðàçðåäèòåë ÊÀÁÅ èëè ÊËÑ íà „ËÀÊÏÐÎÌ”
ÀÄ.
Æèâîò íà ñìåñòà: ÅÏ - 72/âòâúðäèòåë ËÀÌÈÄ ïðè 18 – 20 °Ñ - íå ïî-ìàëêî îò 4 ÷àñà
Ñúõíåíå: ïðè 20°Ñ, íå ïîâå÷å îò 28 ÷àñà; ïðè 80°Ñ, íå
ïîâå÷å îò 60 ìèíóòè; ïúëíî âòâúðäÿâàíå - 7 äíè.
Èíòåðâàë íà ïðåïîêðèâàíå: 24 ÷àñà.
Ðàçõîä: 190 g/m2 (7 m2/l) çà äåáåëèíà íà ìîêúð ôèëì îò
100 µm; 260 g/m2 (5 m2/l) çà äåáåëèíà íà ìîêúð ôèëì îò
125 µm.
Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè, ñóõè è äîáðå ïðîâåòðèâè
ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 0°C äî 25°C,
ïðåäïàçåíè îò èçòî÷íèöè íà òîïëèíà, îãúí è äåéñòâèåòî
íà ïðåêè ñëúí÷åâè ëú÷è.

Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà.
ËÏ-ÒÑ-186/2011
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EN ISO 9001

Ñúäúðæà: î-êñèëåí 15 – 18 %; áóòàí-1-îë 1 – 3 %;
1-ìåòîêñè- 2-ïðîïàíîë 1-3 %.
Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ â òîçè ïðîäóêò
(êàò.:À/ê) å 450 g/l.

R 10
Çàïàëèì
R 20/21/22 Â?aaai i ?e aaeo aai a, ïðè ei i oaeo n ei ? aoa è ïðè ïîãëúùàíå
R 36/37/38 A ?aci e î÷èòå, äèõàòåëíèòå ïúòèùà è êîæàòà
R 43
Âúçìîæíà å ñåíñèáèëèçàöèÿ ïðè êîíòàêò ñ êîæàòà
R 67
Ïàðèòå ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò ñúíëèâîñò è ñâåòîâúðòåæ
S2
A a na ïàçè äàëå÷ îò äîñòúï íà aaoa!
S 7/9
Ñúäúò äà na ñúõðàíÿâà i euoi i caoai ?ai è íà äîáðå ïðîâåòðèâî ìÿñòî
S 24/25
A a na ecayaaa ei i oaeo n î÷èòå è êîæàòà
S 37/39
A a na íîñÿò ïîäõîäÿùè ðúêàâèöè è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà î÷èòå/ëèöåòî

Xn

âðåäåí

óêàçàíèÿòà
ðàçáúðêâàíå

o

20 oC 28 ÷àñà
80 C 60 ìèí

äà ñå çàòâàðÿ

40
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ЕПОКСИДНА БОЯ С ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ
ВЕЩЕСТВА
двукомпонентна
• Предназначена е за директно нанасяне върху бетонови
повърхности, работещи в условия на ерозия, корозия и
агресивни среди. 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 200С
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.

Втвърдяване на епоксидни продукти при зимни
условия -температурата на въздуха не по-ниска от 5°С и
относителната влажност на въздуха не по-висока от 40 %.
Епоксиден
продукт

Епоксиден грунд ЕП074

Цинково-епоксиден
грунд ЕП-076

Покритие междинно
ЕП-11

Емайллакове
епоксидни ЕП-71

Емайллак епоксиден
ЕП-72

Емайллак епоксиден
ЕП-78

Изравнителна подова
замаска на база
синтетична епоксидна
смола ЕПИЗОЛ-1®
двукомпонентна
Изравнителна подова
замаска на база
синтетична епоксидна
смола ЕПИЗОЛ-1® с
кварц двукомпонентна
Епоксиден грунд ЕП0710 (без
разтворители)
двукомпонентен

Животът на
сместа при
ниска
температура
(5±2)°С, не помалко от часа

Време за
втвърдяване
при
температура
(5±2)°С,
часа

Съотношение
епоксиден
продукт/
втвърдител
тегловно

Съотношение
епоксиден
продукт/
втвърдител
обемно

100 : 10

6:1

24

24

100 : 3

11 : 1

20

6

100 : 10

7:1

24

29

100 : 15

5:1

48

24

100 : 18

4:1

20

29

100 : 22

9:2

24

29

100 : 23

5:2

2

48

Епоксиден
втвърдител
HL – 09
ЗИМЕН/WINTER

100 : 16

3:1

2

48

Епоксиден
втвърдител
HL – 06
ЗИМЕН/WINTER

100 : 50

2:1

3

20

Втвърдител

Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 05
ЗИМЕН/WINTER
Епоксиден
втвърдител
HL – 09
ЗИМЕН/WINTER
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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
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