НАД

25 ГОДИНИ НА ПАЗАРА!

ИНТЕРИОР,
БОИ,
ДЕКОРАЦИЯ,
ГРУНДОВЕ,
ШПАКЛОВКИ,
ЛЕПИЛА

ВОДОДИСПЕРСИОННА
БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО
БОЯДИСВАНЕ
ДИСПОВИТ®
Директива 2004/42/ЕС

Бял и цветен

• Предназначен за вътрешно боядисване на жилищни и работни
помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за
обществено хранене, обществени сгради.
• Висока степен на белота и покриваща способност
• Бързо съхнене: до 2 часа - 20°С
• Нисък разход: 80-135 g/m2
• Висока устойчивост на мокро триене - клас
2, EN 13300 - изпитан в “Лакове и боиизпитвателна лаборатория” към ЛАКПРОМ АД
• Притежава отражателна способност близка до 1.
• Изпитан от “Научно-изследователска,
изпитвателна и калибровъчна лаборатория” по
Осветителна техника при ТУ-София
• Екологически чист продукт- техническата спецификация е
съгласувана с МЗ.

Дисповит цветен
в редовно производство над 40 цвята
ШАМПАНСКО №1
SHAMPAGNE

ЛИМОН №2-А
LEMON YELLOW

ГАРДЕНИЯ №8
GARDENIA

ТЮРКОАЗ №9-А
TURQUOISE

ШАМПАНСКО №1
SHAMPAGNE

ЛИМОН №2-А
LEMON YELLOW

ГАРДЕНИЯ №8
GARDENIA

ТЮРКОАЗ №9-А
TURQUOISE

ВАНИЛЕНО ЖЪЛТ №2
VANILLA YELLOW

ПАСТЕЛНО ЖЪЛТ №3-А
PASTEL YELLOW

СВЕЖО ЗЕЛЕН №9
FRESH GREEN

СВЕТЛО СИН №10-А
LIGHT BLUE

ВАНИЛЕНО ЖЪЛТ №2
VANILLA YELLOW

ПАСТЕЛНО ЖЪЛТ №3-А
PASTEL YELLOW

СВЕЖО ЗЕЛЕН №9
FRESH GREEN

СВЕТЛО СИН №10-А
LIGHT BLUE

БАНАН №3
BANANA

ПАПАЯ № 4-А
PAPAYA

СИНЕВА №10
ASURE

СВЕТЛА ЛИЛА № 6-А
CLEAR LILAC

БАНАН №3
BANANA

ПАПАЯ № 4-А
PAPAYA

СИНЕВА №10
ASURE

СВЕТЛА ЛИЛА № 6-А
CLEAR LILAC

МЕДЕНА РОСА №4
HONEY DEW

РОЗЕ №5-А
ROSE

ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ №7
ASHES OF ROSES

СВЕТЛО РОЗОВ №7-А
LIGHT

МЕДЕНА РОСА №4
HONEY DEW

РОЗЕ №5-А
ROSE

ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ №7
ASHES OF ROSES

СВЕТЛО РОЗОВ №7-А
LIGHT

ПРАСКОВА №5
PEACH

ЛЮЛЯК №6
LILAC

САХАРА №1-А
SAHARA

ЖЪЛТО ЗЕЛЕН №8-А
YELLOW GREEN

ПРАСКОВА №5
PEACH

ЛЮЛЯК №6
LILAC

САХАРА №1-А
SAHARA

ЖЪЛТО ЗЕЛЕН №8-А
YELLOW GREEN

СИВО ЗЕЛЕН №17
GREY GREEN

ПЛАТИНЕНО СИВ №18
PLATINUM GREY

КАФЯВ №19
BROWN

ПАСТЕЛНО СИН
PASTEL BLUE

СИВО ЗЕЛЕН №17
GREY GREEN

ПЛАТИНЕНО СИВ №18
PLATINUM GREY

КАФЯВ №19
BROWN

ПАСТЕЛНО СИН
PASTEL BLUE

ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН №14
BRICK RED

ЧЕРВЕН №13
RED

ОРАНЖ №12
ORANGE

ЖЪЛТ №11
YELLOW

ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН №14
BRICK RED

ЧЕРВЕН №13
RED

ОРАНЖ №12
ORANGE

ЖЪЛТ №11
YELLOW

ПАСТЕЛНО ЗЕЛЕН
PASTEL GREEN

ПАСТЕЛНО ЛИЛАВ
PASTEL LILAC

КЕРЕМИДА №15
TILE RED

СЛОНОВА КОСТ
IVORY

ПАСТЕЛНО ЗЕЛЕН
PASTEL GREEN

ПАСТЕЛНО ЛИЛАВ
PASTEL LILAC

КЕРЕМИДА №15
TILE RED

СЛОНОВА КОСТ
IVORY

ПАСТЕЛНО СИВ
PASTEL GRAY

МЛЯКО С КАКАО
MILK WITH COCOA

ПАСТЕЛНО ОРАНЖ
PASTEL ORANGE

ПАСТЕЛНО РОЗОВ
PASTEL RINK

ПАСТЕЛНО СИВ
PASTEL GRAY

МЛЯКО С КАКАО
MILK WITH COCOA

ПАСТЕЛНО ОРАНЖ
PASTEL ORANGE

ПАСТЕЛНО РОЗОВ
PASTEL RINK

БЯЛ №16 WHITE

ЧЕРЕН №20 BLACK

БЯЛ №16 WHITE

ЧЕРЕН №20 BLACK

• За нюансиране могат да се използват Акрилатни
тониращи бои СУПЕР ЦВЯТ на ЛАКПРОМ АД.

Боя акрилатна
за вътрешно боядисване
ДИСПОВИТ® СУПЕР
/дишащ/
Директива 2004/42/ЕС

• Предназначена е за вътрешно боядисване на

жилищни помещения, детски и здравни заведения,
училища, заведения за обществено хранене и др.
подобни. Може да се нанася върху тапети.
•Позволява на стената да диша. Почиства се с вода.
• ДИСПОВИТ СУПЕР е висококачествена акрилатна
боя, притежаваща висока белота,
идеална покривна способност и
много добра адхезия.
• Притежава най- висок клас
устойчивост на мокро триенеклас 1, EN 13300- изпитан в “Лакове
и бои-изпитвателна лаборатория
към ЛАКПРОМ АД.
• Екологически чист продукт,
техническата спецификация е
съгласувана с МЗ.
• За нюансиране могат да се използват Акрилатни
тониращи бои СУПЕР ЦВЯТ на ЛАКПРОМ АД.
Експлоатация-многократно миене с вода.
Съхнене: до 2 часа -20°С
Разход: 120-180 g/m2
Съгласувано с МЗ с Писмо № 47-22-ХТ-02781
Ïðîèçâåäåí îò âèñîêîêà÷åñòâåíè
ñóðîâèíè íà âîäåùè ôèðìè â ÅÑ

КЛАС 1, EN 13300

Ïðåäíàçíà÷åíèå:За боядисване на стени и тавани в жилищни помещения и обществени сгради
с интензивно движение на хора: детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено
хранене и др.
Притежава: искряща белота, устойчивост срещу стареене и пожълтяване, бърза съхливост,
идеална покриваща способност, отлична адхезия, устойчивост на мокро триене и възможност за
многократно почистване. Позволява на стената да диша.
Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà: Ïîâúðõíîñòèòå ñå ïî÷èñòâàò îò ïðàõ, ñòàðè ðîíåùè ñå
ïîêðèòèÿ è äðóãè çàìúðñÿâàíèÿ. Íåðàâíîñòèòå ñå çàïúëâàò ñ øïàêëîâú÷íà ñìåñ.
Ïðåäâàðèòåëíîòî ãðóíäèðàíå íà îñíîâàòà ñ äúëáîêîïðîíèêâàù ãðóíä çàçäðàâÿâà
îñíîâàòà, èçðàâíÿâà ïîïèâàùàòà £ ñïîñîáíîñò, ïîäîáðÿâà êà÷åñòâîòî íà ôèëìà è
íàìàëÿâà çíà÷èòåëíî ðàçõîäà íà áîÿ. Çà ðåìîíò íà ïîìåùåíèÿ ñ ëîøà ìèðèçìà, ìàçíè
ïåòíà è íèêîòèíîâè îòëàãàíèÿ - Ãðóíä çàïå÷àòâàù áëîêèðàù.
Íàíàñÿíå: Ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè øïðèöîâàíå â åäèí èëè äâà ñëîÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 5oÑ
äî 25oÑ. Íàíàñÿíå íà âòîðè ñëîé ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ïðåäõîäíèÿ - 2 ÷àñà.
Ñëåä èçñúõâàíå ïîâúðõíîñòòà å ãëàäêà áåç ñëåäè îò íà÷èíèòå íà íàíàñÿíå.

Íå ñå ïðåïîðú÷âà ñìåñâàíå ñ äðóãè òèïîâå äèñïåðñèîííè èëè
ëàòåêñîâè áîè. Çà îöâåòÿâàíå ìîæå äà ñå èçïîëçâàò öâåòíè
òîíèðàùè ïàñòè. Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå ðàçðåæäà ñ âîäà.
Ðàçõîä: 120 - 180 ã/êâ.ì. èëè 80-120ìë/êâ.ì, ïðè ïðåäâàðèòåëíî
ãðóíäèðàíè ïîâúðõíîñòè äî 100 ã/êâ.ì
Åêñïëîàòàöèÿ: Може да се почиства многократно с вода.
Çàöàïàíè ìåñòà è èíñòðóìåíòè ñå ïî÷èñòâàò ñ âîäà ïðåäè äà ñà
çàñúõíàëè.
Ñúõíåíå: 2 ÷àñà ïðè 20oÑ - ïúëíî èçñúõâàíå.
Ñúõðàíåíèå: Â ñóõè è çàêðèòè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ ïðè
òåìïåðàòóðà îò 5oÑ äî 25oÑ, êàòî ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå.
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: 36 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî â
íåîòâàðÿíà, ôàáðè÷íî çàòâîðåíà îïàêîâêà.
Ïåò ãîäèíè íà ïîêðèòèåòî ïðè ñïàçâàíå óêàçàíèÿòà çà íàíàñÿíå.
Îïèñàíèå: ÄÈÑÏÎÂÈÒ® ñóïåð ïðåäñòàâëÿâà õîìîãåííà ñìåñ
îò ïèãìåíòè, ïúëíèòåëè, ñïåöèàëåí ïîëèìåð.

Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå
íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò
(êàò.:À/à) å 30 g/l

P 102 - äà ñå ñúõðàíÿâà èçâúí îáñåãà íà äåöà.
P 262 - äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ î÷èòå, êîæàòà èëè îáëåêëîòî.
P 270 - äà íå ñå ÿäå, ïèå èëè ïóøè ïðè óïîòðåáà íà ïðîäóêòa.

950 ml

Произведено в България
Made in Bulgaria

EN ISO 9001 • БДС EN ISO 14001 • ОТКК • ЛП-ТС-036/2001 • ДИРЕКТИВА 2004/42/EC

АКРИЛНА БОЯ ЗА БЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ

ACRYLIC PAINT FOR INDOOR DECORATION

1252 София - Световрачане, ул. Синчец №16, тел.: 02 996 3071; факс: 02 996 3139; e-mail:lackprom@bulinfo.net; www.lackprom.com
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СИСТЕМА, УСТОЙЧИВА
НА ПЛЕСЕНИ, ФУНГИ И
БАКТЕРИИ

Системата се състои от
Санитол НОВ и Дисповит® W - боя устойчива на
плесени, фунги и бактерии.
			

• Защитната система е предназначена
за боядисване на стени и
тавани в жилищни помещения и
производствени сгради, подложени
на въздействието на висока
влажност и интензивни изпарения
и има за цел да предпази развитието на плесен, мухъл и
гъбички.
• Техническата спецификация е съгласувана с МЗ.
Системата е изпитана в акредитирана лаборатория в
Германия- Test Report HK 9125/10 и Test Report HK 9126/4.

Санитол НОВ- устойчив на
плесени, фунги и бактерии

• Предназначен за обработка на повърхности на стени и
тавани с висока влажност и изпарения преди боядисване с
Дисповит® W.
Директива 2004/42/ЕС
Разход: 50-70 g/m2
Дисповит® W- боя устойчива на плесени, фунги и
бактерии

• Предназначена е за вътрешно боядисване на стени и
тавани в жилищни помещения,
в болнични заведения, лекарски
кабинети, манипулационни,
операционни зали, стационари,
клинични, микробиологични
и биохимични лаборатории,
производствени и складови
помещения в хранително-вкусовата
промишленост, обществени сгради, закрити басеини, бани и
др.		
• Висока степен на белота и покриваща способност.
• Притежава най- висок клас устойчивост на мокро триенеклас 1, EN 13300- изпитана в “Лакове и бои-изпитвателна
лаборатория” към ЛАКПРОМ АД.
Съхнене: до 2 часа -20°С
Разход: 150 g/m2

ДИСПОВИТ® СИЛИКА
Боя силикатна за
интериорно приложение
Клас 2, EN 13300

ДИСПОВИТ® СИЛИКА е силикатна боя за интериорно
(вътрешно) боядисване на стени и тавани в
промишлени, жилищни
и работни помещения;
детски
и
здравни
заведения;
заведения
ÁÎß ÑÈËÈÊÀÒÍÀ
за обществено хранене,
болнични
заведения,
лаборатории и други.
•Висококачествена боя с изключителна здравина,
устойчива на надраскване, напукване и замърсяване.
•Покритието е водоустойчиво и с висока
паропроницаемост. Не задържа конденз при
температурни разлики; устойчиво е на въздействието
на микроорганизми (мухъл, плесени, бактерии).
Съхнене, при температура 20°С-2 часа
Разход 110 - 120 g/m2 (13 - 14 m2/l )
®

1919

®

5-30°Ñ

ÇÀ ÈÍÒÅÐÈÎÐÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Îïèñàíèå: Âèñîêîêà÷åñòâåíà áîÿ íà áàçà âîäîðàçðåäèì àêðèëåí ïîëèìåð è
ñèëèêàòíè ìàòåðèàëè
Ïðèëîæåíèå: ÄÈÑÏÎÂÈÒ® ÑÈËÈÊÀ å ïðåäíàçíà÷åí çà èíòåðèîðíî (âúòðåøíî)
áîÿäèñâàíå íà ñòåíè è òàâàíè â ïðîìèøëåíè, æèëèùíè è ðàáîòíè ïîìåùåíèÿ;
äåòñêè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ, çàâåäåíèÿ çà îáùåñòâåíî õðàíåíå è íàâñÿêúäå,
êúäåòî å íåîáõîäèìî ïîêðèòèå ñ
èçêëþ÷èòåëíà çäðàâèíà, âèñîêà
ïàðîïðîïóñêëèâîñò è âîäîóñòîé÷èâîñò. Ïîêðèòèåòî íà ÄÈÑÏÎÂÈÒ® ÑÈËÈÊÀ íå
çàäúðæà êîíäåíç ïðè òåìïåðàòóðíè ðàçëèêè; óñòîé÷èâî å íà âúçäåéñòâèåòî íà
ìèêðîîðãàíèçìè (ìóõúë, ïëåñåí, áàêòåðèè). ÄÈÑÏÎÂÈÒ® ÑÈËÈÊÀ ñå íàíàñÿ
âúðõó öèìåíòîâè, âàðîöèìåíòîâè èëè ãèïñîñúäúðæàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî
ãðóíäèðàíè ñúñ ñèëèêàòåí èìïðåãíèðàù ãðóíä ÑÊ -011. Áîÿòà ìîæå äà ñå íàíàñÿ è
âúðõó ñòàðè, çäðàâè è ÷èñòè îò ïðàõ ïîâúðõíîñòè áîÿäèñàíè ñ âîäîäèñïåðñèîííè
(ëàòåêñîâè) áîè.ÄÈÑÏÎÂÈÒ® ÑÈËÈÊÀ íå å ïîäõîäÿù çà íàíàñÿíå âúðõó äúðâî,
ëàêîâè è ïëàñòìàñîâè ïîêðèòèÿ.
Õîìîãåíèçèðàíå: Ðàçáúðêàé äîáðå ïðîäóêòà ïðåäè óïîòðåáà!

Ðàçðåæäàíå: ñ âîäà ïðè íåîáõîäèìîñò, ñïîðåä ìåòîäà íà íàíàñÿíå.
Èíñòðóìåíòè è çàöàïàíè ìåñòà ñå ïî÷èñòâàò ñ âîäà ïðåäè äà ñà çàñúõíàëè.
Íàíàñÿíå: Ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè øïðèö ïèñòîëåò âúðõó çäðàâè, ÷èñòè è ñóõè îñíîâè
ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíè ñúñ Ñèëèêàòåí èìïðåãíèðàù ãðóíä ÑÊ-011.
Ïðåïîðú÷âà ñå äâóñëîéíî íàíàñÿíå ïðè òåìïåðàòóðè îò 5°Ñ äî 25°Ñ è
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íå ïîâå÷å îò 70 %.
Âòîðèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ.
Íå ñå äîïóñêà ñìåñâàíå ñ äðóãè òèïîâå äèñïåðñèîííè (ëàòåêñîâè) èëè ôàñàäíè
áîè.
Ñúõíåíå: 2 ÷àñà ïðè 20°Ñ
Ðàçõîä: 150 - 170 g/m2 (8 - 10 m2/l).
Ñúõðàíåíèå:Â ñóõè è çàêðèòè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ, ïðè òåìïåðàòóðà îò 5°C äî
30°C. Äà ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå!

Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà

S 2 - äà ñå ïàçè äàëå÷ îò äîñòúï íà äåöà
S 20/21 - ïî âðåìå íà ðàáîòà äà íå ñå ÿäå,
ïèå è ïóøè

S 24/25 - äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ êîæàòà è
î÷èòå

S 36/37- äà ñå íîñè ïîäõîäÿùî ðàáîòíî
îáëåêëî è ðúêàâèöè

Êàòåãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ
à) Ïðîäóêòè çà ìàòîâè ïîêðèòèÿ íà
âúòðåøíè ñòåíè è òàâàíè ÏÏÂÎ 30/30.
Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ â òîçè
ïðîäóêò (êàò.:À/à) å 30 g/l.

ËÏ – ÒÑ – 195/2012 ã.
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ДИСПОВИТ®
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ Ag+
DISPOVIT with Ag+

Интериорна боя
устойчива на плесени,
фунги и бактерии
Клас 2, ЕN 13300
ДИСПОВИТ® със
Ag+
СРЕБЪРНИ ЙОНИ Ag+
е предназначен за
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
боядисване на стени и
тавани в:
• Жилищни и обществени
помещения: кухни, бани, санитарни възли и др.;
Предназначение: ДИСПОВИТ® със СРЕБЪРНИ ЙОНИ
Ag+ е предназначен за боядисване на стени и тавани в:
- Жилищни и обществени помещения: кухни, бани,
санитарни възли и др.;
- Здравни и лечебни заведения; лекарски кабинети,
операционни зали; манипулационни, клинични,
микробиологични и биохимични лаборатории;
помещения с висока влажност и др.
- Производствени и складови помещения в
хранително-вкусовата, фармацевтична, тютюневата и
други отрасли на промишлеността.
Дисповит Ag+ осигурява сигурна защита на
боядисаните повърхности от поява на петна, лоша
миризма, мухъл и други.
Осигурява здраво, трайно защитено, искрящо бяло
покритие, устойчиво към стареене и пожълтяване.
Препоръчителни грундове:
За ново строителство:Импрегниращи грундове
За ремонт на помещения с лоша миризма, мазни пeтна
и никотинови отлагания-Грунд запечатващ блокиращ
При ремонт на стари повърхности с петна от мухъл,
плесен и други, се обработват предварително със
САНИТОЛ – НОВ.
Нанасяне: С четка, валяк или чрез шприцоване в
един или два слоя, върху чисти или грундирани
повърхности при темперлатура от 5°С до 30°С. Не се
препоръчва смесване с други типове дисперсионни
или латексиви бои.
Разреждане: С вода при необходимост.

Клас 2, ЕN 13300

Съхнене: 2 часа при температура 20 °С.
Нанасяне на следващ слой: след пълното
изсъхване на предходния.
Разход: в зависимост от вида на основата - 80 135 гр./м2, за предварително грундирани
повърхности е 80 гр./м2.
Зацапани места и инструманти се почистват с вода
преди да са засъхнали.
Съхранение: В закрити и сухи складови
помещения при температура от 5°С до 25°С. Да се
предпазва от замръзване.
Описание: ДИСПОВИТ® със СРЕБЪРНИ ЙОНИ Ag+
преставлява хомогенна смес на светлоустойчиви
пигменти, пълнители, специален полимер и
сребърни йони.
Гаранционен срок: 24 месеца от датата на
производство на неотваряна, фабрично затворена
опаковка.
Максималното съдържание на ЛОС за този
продукт (кат.А/а) е 30 g/l.

Р 102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
Р 262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Р 270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

• EN ISO 9001 • БДС EN ISO 14001 •
ОТКК • ЛП-ТС-222/2013
• ДИРЕКТИВА 2004/42/EC

Произведено в България
Made in Bulgaria

ИНТЕРИОРНА БОЯ, УСТОЙЧИВА НА ПЛЕСЕНИ, ФУНГИ И БАКТЕРИИ
1252 София - Световрачане, ул Синчец №16, тел.: 02 996 3071; факс: 02 996 3139; e-mail:lackprom@bulinfo.net; www.lackprom.com
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• Здравни и лечебни заведения; лекарски кабинети,
операционни зали; манипулационни, клинични,
микробиологични и биохимични лаборатории;
помещения с висока влажност и др.
• Производствени и складови помещения в
хранително-вкусовата, фармацевтична, тютюневата и
други отрасли на промишлеността.
• Боята осигурява сигурна защита на боядисаните
повърхности от поява на петна, лоша миризма, мухъл
и други.
• Осигурява здраво, трайно защитено, искрящо бяло
покритие, устойчиво към стареене и пожълтяване.
Препоръчителни грундове:
• за ново строителство - Импрегниращи грундове
• за ремонт на помещения с лоша миризма, мазни петна
и никотинови отлагания -Грунд запечатващ блокиращ
• при ремонт на стари повърхности с петна от мухъл,
плесен и други, се обработват предварително със
САНИТОЛ – НОВ.
Нанасяне: С четка, валяк или чрез шприцоване в
един или два слоя, върху чисти или грундирани
повърхности при температура от 5°С до 30°С. Не се
препоръчва смесване с други типове дисперсиоони
или латексиво бои.
Разреждане: С вода при необходимост.
Съхнене: 2 часа при температура 20 °С.
Нанасяне на следващ слой: след пълното изсъхване на
предходния.
Разход: в зависимост от вида на основата - 80 - 135 гр./м2,
за предварително грундирани повърхности е 80 гр./м2.

ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА
БОЯ
водоразредима
•Водоразредима, енергоспестяваща боя за вътрешно
боядисване със съдържание на експандирани
термопластични микросфери.
•Действа изолиращо чрез
формиране на плътен
ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА БОЯ
слой, който намалява
топлопроводимостта
и подобрява
ВОДОРАЗРЕДИМА
термоизолационните
свойства на боядисаната повърхност.
•Нетоксична, безвредна при нанасяне и експлоатация,
„дишаща” боя, лесна за нанасяне с бърза съхливост и
висока покриваща способност.
•Запазва топлината вътре в помещенията през зимата
и затруднява влизането на топлина през лятото.
•Намалява енергийните разходи до 20 – 25 % (в
зависимост от дебелината на нанесеното покритие).
Т•ермоизолационната боя се произвежда в бял цвят.
Не се препоръчва оцветяване с цветни тониращи
пасти.
•Предназначена е за интериорна защита на бетонови,
циментови, вароциментови, гипсови, както и старо
боядисани латексови повърхности.
Върху добре изсъхналото покритие от
термоизолационна боя, могат да се нанасят цветни
вододисперсионни (латексни бои) за интериорно
приложение „ДИСПОВИТ” , „ДИСПОВИТ - СУПЕР” на
„ЛАКПРОМ” АД в желан цвят.
Боята се нанася препоръчително на слоеве ( от 3 до 5
слоя) до достигане дебелина на сухия слой 0,8 – 1 mm.
Полученото от термоизолационната боя покритие
е здраво, еластично със слабо до умерено изразена
релефна повърхност. Да се предпазва от механично
увреждане. Съхнене:при температура 20°С - 90 минути.
Разход: 900 – 1200 g/m2 за дебелина на покритието от
0,8 mm до 1 mm - 0,89 – 1 m2/l
Описание: Водоразредима, енергоспестяваща боя за вътрешно боядисване на база
ко-полимерна емулсия със съдържание на пигменти, пълнители, специални добавки
и експандирани термопластични микросфери. Термоизолационната боя действа
изолиращо чрез формиране на плътен слой, който намалява топлопроводимостта и
подобрява термоизолационните свойства на боядисаната повърхност. Нетоксична,
безвредна при нанасяне и експлоатация, „дишаща” боя, лесна за нанасяне с бърза
съхливост и висока покриваща способност.
Предназначение: За интериорна защита на бетонови, циментови, вароциментови,
гипсови, както и старо боядисани латексови повърхности. За боядисване на стени и
тавани в жилищни, детски и здравни заведения, търговски и промишлени
помещения. За боядисване на вътрешните повърхности на външни стени. Запазва
топлината вътре в помещенията през зимата и затруднява влизането на топлина през
лятото. Намалява енергийните разходи до 20 – 25 %, в зависимост от дебелината на
нанесеното покритие . Термоизолационната боя се произвежда в бял цвят. Не се
препоръчва оцветяване с цветни тониращи пасти. Върху добре изсъхналото
покритие от термоизолационна боя, могат да се нанасят цветни вододисперсионни
(латексни бои) за интериорно приложение „ДИСПОВИТ”, „ДИСПОВИТ - СУПЕР” на
„ЛАКПРОМ” АД в желан цвят.
Нанасяне: Нанася се върху здрави, сухи и чисти от всякакъв вид замърсявания
(мазни петна, соли, прах и др.) повърхности, предварително грундирани с
Импрегниращ грунд АК-011. Нанася се с четка, валяк или шприцване, при
температура не по-ниска от 5° С и по-висока от 25°С и относителна влажност на
въздуха не по-висока от 55 %.

5˚C до 25˚C

Не се допуска нанасяне върху влажна повърхност. Боята се нанася препоръчително
на слоеве (3 - 5) до достигане дебелина на сухия слой 0,8 – 1 mm. Всеки слой се
нанася след пълното изсъхване на предходния. Полученото от термоизолационната
боя покритие е здраво, еластично със слабо до умерено изразена релефна
повърхност. Да се предпазва от механично увреждане.
Разреждане: Продуктът се произвежда в консистенция готова за нанасяне.
Разреждане не се препоръчва, но при необходимост, според метода на нанасяне се
допуска минимално разреждане с вода (мах 3 %).
Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.
Съхненене: до 90 минути при 18 - 22°С
Разход: 900 – 1200 g/m² за дебелина покритието от 0,8 mm до 1 mm
0,89 – 1 m2/l
Съхранение: В закрити, сухи складови помещения, при температура от 5°C до 25°C.
Да се предпазва от замръзване при съхранение и транспорт!
Гаранционен срок: виж маркировката

S2
S20/21
S 24/25

да се пази от достъп на деца
по време на работа да не се яде, пие и пуши
да се избягва контакт с очите и кожата

Категория: А) Бои и лакове.
Подкатегория: и) Еднокомпонентни продукти за покрития ППВО 140/140.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/и) е 140 g/l

БРОКАТ
ЕФЕКТЕН ЛАК
Директива 2004/42/ЕС

• Брокат – ефектният лак е предназначен за декорация
и архитектурно цветово оформление на стени,
ниши, колони, пана, орнаменти и други елементи; за
рисуване и апликиране.
• Подходящ е за интериорно и екстериорно
декоративно проектиране
и приложение в жилищни,
търговски, увеселителни
заведения и обществени
центрове (зали, клубове, кина,
театри).
• Брокат – ефектният лак
притежава траен блясък, транспарентност, здравина,
износоустойчивост на миене и мокро триене, UV –
стабилност, устойчивост на атмосферни влияния.
• Нанесени върху бяла основа, Брокат – ефектните
лакове придават на основата красиви перлени
цветове, нюансиращи в сребро, злато, бронз, синьо,
зелено или други. Нанесени върху черна основа,
лаковете засилват своя ефект и се проявяват в
наситени перлени покрития. Цветните основни
покрития се превръщат в бляскави, ефектни и красиви.
Красотата на покритието от Брокат – ефектния лак
се засилва при насочване на светлинни лъчи или
директна светлина.
• С богатата цветова гама Брокат – ефектни лакове се
осъществяват индивидуални дизайнерски решения
създаващи атмосфера на елегантност, изтънченост,
престиж.
• Безвреден продукт. При нанасяне и експлоатация не
отделя вредни емисии. Не оказва вредно въздействие
върху околната среда.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Преди употреба разбъркай добре съдържанието в
опаковката (допуска се разслояване в процеса на
лагеруване).
Брокат – ефектният лак се нанася върху здрави, сухи
и чисти повърхности, предварително боядисани с
подходящи бои.
Съхнене: 2 - 4 часа -20°С. Разход: 100-150 g/m2

ДИСПОПЛАСТ®
ФИНА ПАСТООБРАЗНА
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначена е за
шпакловане на вътрешни
стени, тавани, за изглаждане
на пукнатини
и други дребни дефекти.
• Позволява на стената
да диша.
Върху шпакловката могат да се нанасят
вододисперсионни бои тип Дисповит® или други на
същата основа.
Съхнене: при 20°С - 2 часа
Покритието се шлайфа след 24 часа.
Разход за дебелина на сух филм 0,5 mm - 1 kg/m²
Техническата спецификация е съгласувана с МЗ.

ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД
АК - 011
Директива 2004/42/ЕС

• Предназначен е за грундиране на
гипсови шпакловки, обикновен и лек
клетъчен бетон, варови и циментови
мазилки, газобетонни и минерални
основи, гипскартон, тухли, стени и тавани
в жилищни и обществени помещения,
детски и здравни заведения, училища,
заведения за обществено хранене и др.
• Притежава дълбока проникваща
способност, като стабилизира нездравите
повърхности.
• Особено подходящ е за затворени помещения.
• Не отделя органични разтворители.
• Техническата спецификация е съгласувана с МЗ.
Съхнене: 20°С – 2 часа
Разход: 10 м²/л (70 – 90 г/м2)

ГРУНД ЗАПЕЧАТВАЩ
БЛОКИРАЩ
Директива 2004/42/ЕС

• Предназначен е
за грундиране и
запечатване на силно
замърсени повърхности,
когато е невъзможно
предварителното им
почистване.
• Осигурява добра адхезия
върху замърсените
повърхности и следващи покрития, изолира
никотиновите отлагания, замърсени омаслени
повърхности от контакт с финишното покритие, като
по този начин гарантира трайно здраво покритие и
предотвратява миграцията от слой в слой.
Съхнене: 20°С – 2 часа
Разход: 80-100 г/м2)

ЛЕПИЛА
ЛЕПИЛО С-200
• Предназначено е за
употреба в строителството
- за залепване на подови
покрития, стенни облицовки
на текстилна основа и друга
санитария; за залепване на
топлоизолационни плоскости,
на дървени детайли и др.
• Използва се и като добавка
към гипсови и циментови
разтвори, като ги прави
пластични и увеличава отвореното време.
• Намира приложение и в опаковъчната промишленост
– за лепене на картон, хартия, тъкани, кожа, каширане
на фолио в цигарената промишленост и др.
• Лепило С-200 е съвместимо със строителни

материали (гипс, цимент), без минерални пълнители.
Полученият лепилен шев притежава голяма
здравина на залепване.
Отворено време, при температура 20°С - 30 минути.
Условен разход - от 0,5 до 1,2 кг/м², в зависимост от
вида на основата.

УНИВЕРСАЛНО
СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО
• Предназначено е за
залепване на керамични
плочки, стиропор, шперплат,
нетъкан текстил (велтер,
деколин), каширани
подови настилки и подова
керамика върху циментови
и вароциментови мазилки,
елементи и стени от
обикновен, лек или клетъчен
бетон, бетонни подове и др.
• Лепилото не трябва да се
използва за залепване на дърво с дърво и на керамични
плочки, изложени на постоянно въздействие на вода,
например вани и басейни.
• Основата трябва да бъде достатъчно гладка, почистена
от кофражно масло, боя, прах и да бъде въздушно
суха. Ако основата е новоположена, универсалното
строително лепило се употребява след изтичане на
технологичното време (28 дни) за отлежаване до пълно
втвърдяване.
• Ако на повърхността има армировка, тя трябва да
бъде обмазана с циментово-пясъчен разтвор преди
да се използва лепилото. Дефекти или пукнатини се
обработват с циментово-пясъчен разтвор до изравняване
на основата, а при наличие на лаково-бояджийско
покритие, то се сваля напълно.
• Лепилото се нанася еднократно с дебелина на
слоя около 1-2 мм. само върху основата с шпакла,
за предпочитане назъбена. Еднократно нанесената
повърхност трябва да се обработи до 30 мин.
Време на засъхване, мин. ≥ 15
Якост на слепване на пенополистирен с бетон ≥100 кN/m².
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

