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ДЕКОРАЦИЯ
ИНТЕРИОРНИ БОИ
ВОДОДИСПЕРСИОННА
БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО
БОЯДИСВАНЕ
НАД 25
®
ГОДИНИ
ДИСПОВИТ
Бял и цветен

НА ПАЗАРА

• Предназначение: за вътрешно боядисване на жилищни и
работни помещения, детски и здравни заведения, училища,
заведения за обществено хранене, общестевени сгради.
• Висока степен на белота и покриваща способност.
• Бързо съхнене: до 2 часа при 200С.
• Нисък разход: 80-135 g/м2.
• Висока устойчивост на мокро
триене - клас 2, БДС EN 13300
• Трайни цветове устойчиви на
UV лъчи
• Екологически чист продукт –
техническата спецификация е
съгласувана с МЗ
Подготовка на основата:
повърхностите трябва
да бъдат почистени от
прах, стари разрушени
покрития, мазни петна и
други замърсявания. При
необходимост неравностите се запълват с шпакловъчна смес
“ДИСПОПЛАСТ”.
Предварителното грундиране: с Грунд импрегниращ АК-011
дълбокопроникващ, намалява разхода на боята.
Цветовете са подбрани и осигуряват добра жизнена среда и
творческа атмосфера.

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

• 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.
• Притежава най- висок клас устойчивост на
мокро триене - клас 1, БДС EN 13300.
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.

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

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.

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
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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

СИСТЕМА, УСТОЙЧИВА НА
ПЛЕСЕНИ, ФУНГИ И БАКТЕРИИ

Системата се състои от
Санитол-НОВ- устойчив на плесени, фунги и бактериии
Дисповит® W- бояустойчиванаплесени,фунгиибактерии
Санитол-НОВ – устойчив на плесени, фунги и бактерии
Предназначение: за обработка на повърхности на стени и
тавани в помещения с висока влажност и изпарения, преди
боядисване с Дисповит® - W.
Разход: 50-70 гр/кв.м.
Дисповит® W - боя устойчива на
плесени, фунги и бактерии
Предназначение: за вътрешно
боядисване на стени и тавани
в жилищни помещения,
болнични заведения, лекарски
кабинети, клинични лаборатории,
производствени и складови
помещения в хранително-вкусовата промишленост, обществени
сгради, закрити басейни, бани и други помещения подложени
на въздействието на висока влажност и изпарения (не повече от
80%). Разход: 150 гр/кв.м. Съхнене: до 2 часа при 20°С.

ДИСПОВИТ ®
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ Ag+
DISPOVIT with Ag+

Клас 2, БДС ЕN 13300

Интериорна боя устойчива на плесени, фунги и бактерии
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
Ag+
лаборатории; помещения с висока
влажност и др.;
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- Производствени и складови помещения в
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.

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.

Клас 2, ЕN 13300

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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хранително-вкусовата, фармацевтичната, 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 латексиви бои.
Разреждане: С вода при необходимост. Съхнене: 2 часа при 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.

БРОКАТ ®
ЕФЕКТЕН ЛАК
• 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

DEVIL® WHITE

ДЕВИЛ® БЯЛ

за вътрешно боядисване
•Предназначение: за вътрешно боядисване върху бетон,
гипсови и варови шпакловки, мазилки,
гипсокартон, стар латекс.
•Висока степен на белота на покритията и
много добра устойчивост към стареене и
пожълтяване
Разход: 140-200 гр/кв.м.
Съхнене: до 4 часа при 20°С

ДИСПОВИТ® СИЛИКА
Боя силикатна за интериорно
приложение
•Предназначение: за интериорно (вътрешно) боядисване на
стени и тавани в промишлени, жилищни и работни помещения;
детски и здравни заведения; заведения за обществено хранене,
болнични заведения, лаборатории и други.
•Покритието е с изключителна здравина, устойчивост на:
надраскване, напукване, замърсяване,
въздействие на микроорганизми (мухъл,
плесени, бактерии), водоустойчивост,
висока паропроницаемост. Не задържа
конденз при температурни разлики.
Нанася се върху повърхности предварително грундирани със
Силикатен импрегниращ грунд СК-011.
Разход: 110 - 120 гр/кв.м. Съхнене: до 2 часа при 20°С.
®
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®

ÁÎß ÑÈËÈÊÀÒÍÀ

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.

5

PP

1252 Ñîôèÿ, ñ. Ñâåòîâðà÷åíå, òåë. 02/9963071, ôàêñ 02/9963139, E-mail: lackprom@bulinfo.net, http://www.lackprom.com

КВАРЦОВА БОЯ

•Предназначена е за интериорно и екстериорно

боядисване в жилищни помещения и сгради и директно нанасяне върху всякакъв вид стиропор
/EPS,XPS/, фасадни повърхности и др.
•Притежава силна адхезия към стиропорена повърхност и при използването и не е необходимо да КВАРЦОВА БОЯ
се извършва шпакловане, поставяне на армираща
мрежа, грундиране и нанасяне на мазилка.
•Структурен ефект “мазилка”. Може да се тонира с акрилатни тониращи бои ”Супер цвят”. Устойчива на атмосферни влияния. Дълъг експлоатационен срок.
®
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QUARTZ WATER PAINT

ÇÀ ÂÚÒÐÅØÍÎ È ÂÚÍØÍÎ ÁÎßÄÈÑÂÀÍÅ
ÁßËÀ È Â ÖÂÅÒÎÂÅ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÅÍ ÅÔÅÊÒ "ÌÀÇÈËÊÀ"

Îïèñàíèå: Çàâúðøâàùî ïîëèìåðíî ïîêðèòèå ñúñ ñòðóêòóðåí åôåêò
"ìàçèëêà". Ñúäúðæà îáðàáîòåí ïðèðîäåí êâàðö è ñïåöèàëíè äîáàâêè.
Áåçîïàñíî ïðè íàíàñÿíå, áåçâðåäíî ïðè åêñïëîàòàöèÿ.
Ïðèëîæåíèå: Ïîäõîäÿùî çà àðõèòåêòóðíè ðåøåíèÿ ïðè íîâî
ñòðîèòåëñòâî è ðåìîíòè íà æèëèùíè è îáùåñòâåíè ñãðàäè. Çà âúíøíî è
âúòðåøíî îôîðìëåíèå. Íàíàñÿ ñå âúðõó âñè÷êè âèäîâå ìèíåðàëíè
îñíîâè - âàðîâè, öèìåíòîâè, âàðîöèìåíòîâè, ãèïñîâè, áåòîíîâè è
ñúùåñòâóâàùè äèñïåðñèîííè ïîêðèòèÿ. Ïðèòåæàâà "äèøàùà"
ñïîñîáíîñò, âèñîêà ïîêðèâíîñò, óñòîé÷èâîñò íà àòìîñôåðíè âëèÿíèÿ è
UV-çàùèòà. Êâàðöîâàòà áîÿ ìîæå äà ñå îöâåòÿâà â ïàñòåëíè òîíîâå ñ
öâåòíè òîíèðàùè ïàñòè. Ïîñòèãà ñå ñòðóêòóðåí åôåêò ïðè ðàçëè÷íè
òåõíèêè íà íàíàñÿíå. Ïîêðèòèåòî å â ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñúâðåìåííèòå
èçèñêâàíèÿ çà äúëãîòðàéíîñò, äåêîðàòèâåí âúíøåí âèä è
åêîëîãè÷íîñò.
Íàíàñÿíå: Ïðåäëàãà ñå â êîíñèñòåíöèÿ ãîòîâà çà íàíàñÿíå. Ïðåäè
óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà. Íàíàñÿ ñå ðàâíîìåðíî ñ âàëÿê (êúñ êîñúì) íà
óñïîðåäíè èâèöè èëè ìàøèííî âúðõó çäðàâè, ðàâíè, ÷èñòè è
ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíè ïîâúðõíîñòè.
Ïðåïîðú÷èòåëíè ìàòåðèàëè çà ãðóíäèðàíå è îöâåòÿâàíå, ïðîèçâîäñòâî
íà "Ëàêïðîì" ÀÄ: Ãðóíä èìïðåãíèðàù ÀÊ-011, Áåòîíãðóíä êîíòàêò;
Àêðèëàòíà òîíèðàùà áîÿ "Ñóïåð öâÿò"
Óñëîâåí ðàçõîä: 5-6 êâ.ì/ë èëè 280-350 ãð/êâ.ì. çà åäèí ñëîé.
Ñúõíåíå: 90 ìèíóòè ïðè 20oÑ
Ñúõðàíåíèå: Â ñóõè, çàêðèòè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò
5oÑ äî 25oÑ, êàòî ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå.
Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò( êàò.:À/à) å 30g/l.
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: 24 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî â íåîòâàðÿíà,
ôàáðè÷íî çàòâîðåíà îïàêîâêà.
® ÎÒÊÊ
ËÏ-ÒÑ-115-2006
Ïðîèçâåäåíî â Áúëãàðèÿ
EN ISO 9001
Made in Bulgaria
БДС EN ISO 14001
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 ïðîäóêòà.

P 280 -èçïîëçâàéòå ïðåäïàçíè ðúêàâèöè/ïðåäïàçíî îáëåêëî/ïðåäïàçíè
àêðèëíà
î÷èëà/ïðåäïàçíà ìàñêà çà ëèöå.
FOR INDOOR AND OUTDOOR DECORATION
ñèëèêîíîâà
WHITE AND COLOURED Ïðîèçâåäåí îò âèñîêîêà÷åñòâåíè ñóðîâèíè íà âîäåùè ôèðìè â ÅÑ.
1252 Ñîôèÿ, ñ. Ñâåòîâðà÷åíå, óë.Ñèí÷åö ¹16, òåë. 02/9963071, ôàêñ 02/9963139
ñèëèêàòíà
STRUCTURAL EFFECT "PLASTER"
E-mail: lackprom@bulinfo.net, http://www.lackprom.com

Разход: 280 - 350 гр/кв.м. Съхнене: 90 минути при 20°С.

ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА БОЯ
водоразредима

•Предназначение: за интериорна защита на бетонови,
циментови, вароциментови, гипсови, както и старо
боядисани латексови повърхности.
•Запазва топлината вътре в помещенията през зимата и
затруднява влизането на топлина през лятото. Намалява

ñúõðàíåíèå

5oC - 25oC
÷åòåòå

óêàçàíèÿòà

ñúõíåíå

20oC - 90 ìèí.
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енергийните разходи до 20 – 25 % (в зависимост от
дебелината на нанесеното покритие).
Разход: 900 – 1200 g/m2 за дебелина на
ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА БОЯ
покритието от 0,8 mm до 1 mm.
Съхнене: 90 минути при 20°С. Цвят: бял
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

ВОДОРАЗРЕДИМА

ГРУНДОВЕ
ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД

АК - 011

• Предназначение: за грундиране на: гипсови шпакловки,
обикновен и лек клетъчен бетон, варови и
циментови мазилки, газобетонни и минерални
основи, гипсокартон, 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.
Съхнене: 20°С – 2 часа.
Разход: 10 м²/л (70 – 90 г/м2)

СИЛИКАТЕН ИМПРЕГНИРАЩ
ГРУНД СК-011
• Предназначение: за грундиране на циментови
и вароциментови мазилки, елементи и стени от
лек и клетъчен бетон, газобетонни и минерални
основи преди нанасяне на ДИСПОВИТ СИЛИКА,
Фасадна силикатна мазилка или
Силикатна фасадна боя.
Разход: 100 гр/кв.м. Съхнене: 2 часа при 20°С.

БЕТОН ГРУНД КОНТАКТконтактен грунд за бетон
• Предназначение: за запълване, заздравяване и
подобряване слепващата способност на плътни основи /
бетонови, минерални – стари и
нови/ преди нанасяне на мазилки:
вароциментови, полимерни,
структурирани и др.
• Подобрява водоустойчивостта,
атмосфероустойчивостта и
износоустойчивостта на нанесената
мазилка.
Разход: около 0,2 – 0,3 кг/кв.м.
Съхнене: 2 часа при 20°С

ГРУНД ЗАПЕЧАТВАЩ
БЛОКИРАЩ
• 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

ДИСПОПЛАСТ®
ФИНА ПАСТООБРАЗНА
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС

• Предназначение: за шпакловане на вътрешни
стени,тавани, за изглаждане на пукнатини и други
дребни дефекти. Позволява на стената да диша.
• Препоръчително е шпаклованите повърхности да
се грундират с Импрегниращ
грунд АК-011 и след това да се
боядисват.
Разход: 1 кг/кв.м за дебелина на
сух филм 0,5 мм.
Съхнене: 2 часа при 20°С.

Дълбокопроникващ
заздравяващ грунд за
минерални основи

• Предназначение: за импрегниране и заздравяване
на циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки;
обикновен, лек и клетъчен бетон, преди нанасяне на
финишни покрития, като фасадни бои, мазилки и др.
•Предпазва импрегнираните повърхности от отлагане

на извлечените чрез влагата
минерални соли от основата и
побеляване на оцветените след
това повърхности.
Разход: 100 - 130 гр /м².
Съхнене: 2 часа на пипане при 20°С.

ÒÅÕÍÎËÀÊ TECHNOLACK

ÄÚËÁÎÊÎÏÐÎÍÈÊÂÀÙ ÇÀÇÄÐÀÂßÂÀÙ
ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÌÈÍÅÐÀËÍÈ ÎÑÍÎÂÈ

Îïèñàíèå: ðàçòâîð íà ñïåöèàëåí êî-ïîëèìåð â îðãàíè÷åí ðàçòâîðèòåë.
Ïðèëîæåíèå: çà èìïðåãíèðàíå è çàçäðàâÿâàíå íà öèìåíòîâè, âàðîöèìåíòîâè,
âàðîïÿñú÷íè ìàçèëêè; îáèêíîâåí, ëåê è êëåòú÷åí áåòîí, ïðåäè íàíàñÿíå íà
ôèíèøíè ïîêðèòèÿ, êàòî ôàñàäíè áîè, ìàçèëêè è äð. Ñòàáèëèçèðà îñíîâàòà, êàòî ÿ
èìïðåãíèðà è ÿ çàçäðàâÿâà. Èçîëèðà îñíîâàòà îò âëèÿíèåòî íà âëàãà. Ïðåäïàçâà
èìïðåãíèðàíèòå ïîâúðõíîñòè îò îòëàãàíå íà èçâëå÷åíèòå ÷ðåç âëàãàòà ìèíåðàëíè
ñîëè îò îñíîâàòà è ïîáåëÿâàíå íà îöâåòåíèòå ñëåä òîâà ïîâúðõíîñòè.
Íàíàñÿíå: âúðõó ñóõè è ïî÷èñòåíè îò îìàñëÿâàíå è ïðàõ ïîâúðõíîñòè. Ñ ÷åòêà,
âàëÿê èëè øïðèöâàíå. Ïðè òåìïåðàòóðà 5-30 °Ñ.
Ðàçðåæäàíå: Ïðîäóêòúò ñå ïðåäîñòàâÿ ãîòîâ çà óïîòðåáà. Íå ñå ðàçðåæäà.
Ñúõíåíå: ïðè 20°C - 2 ÷àñà íà ïèïàíå.
Íàíàñÿíå íà ôèíèøíî ïîêðèòèå: ñëåä 24 ÷àñà.
Íå ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà “Äúëáîêîïðîíèêâàù çàçäðàâÿâàù ãðóíä çà
ìèíåðàëíè îñíîâè” â ñëó÷àèòå, êîãàòî çà èçãðàæäàíå íà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà
ñå èçïîëçâàò EPS òîïëîèçîëàöèîííè ïëîñêîñòè.
Íîâèòå âàðîöèìåíòîâè è âàðîïÿñú÷íè ìàçèëêè òðÿáâà äà ñà äîáðå èçñúõíàëè è
êàðáîíèçèðàëè.
Ðàçõîä: 100 - 130 ãð/ì² â çàâèñèìîñò îò âèäà è ñòðóêòóðàòà íà îñíîâàòà.
Ñúõðàíåíèå: â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 0°C äî
25°C, ïðåäïàçåí îò äåéñòâèåòî íà ïðåêè ñëúí÷åâè ëú÷è.
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà.

EN ISO 9001
OTKK
ËÏ-ÒÑ- 226/2013
Êàòåðãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ ç) Ôèêñèðàùè ãðóíäîâå ÏÏÎÐ
750/750. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò (êàò.: À/ç) å 750
g/l.
R10
- Çàïàëèì
R51/53
- Òîêñè÷åí çà âîäíè îðãàíèçìè, ìîæå äà ïðè÷èíè äúëãîòðàéíè
íåáëàãîïðèÿòíè åôåêòè âúâ âîäíàòà ñðåäà.
- Âðåäåí: ìîæå äà ïðè÷èíè óâðåæäàíå íà áåëèòå äðîáîâå ïðè
ïîãëúùàíå.
- Äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ î÷èòå è êîæàòà.
- Äà ñå íîñè ïîäõîäÿùî çàùèòíî îáëåêëî, ðúêàâèöè è ïðåäïàçíè
ñðåäñòâà çà î÷èòå/ëèöåòî.
S20
- Äà íå ñå ÿäå è ïèå ïî âðåìå íà ðàáîòà.
S23
- Äà íå ñå âäèøâà ãàçúò/äèìúò/ïàðèòå/àåðîçîëúò (ïîäõîäÿùàòà
äóìà/ïîäõîäÿùèòå äóìè ñå ïîñî÷âà/ïîñî÷âàò îò ïðîèçâîäèòåëÿ).
S61
- Äà íå ñå äîïóñêà èçïóñêàíå â îêîëíàòà ñðåäà. Âèæòå
ñïåöèàëíèòå èíñòðóêöèè/ èíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò.
S62
- Ïðè ïîãëúùàíå äà íå ñå ïðåäèçâèêâà ïîâðúùàíå: íåçàáàâíî
äà ñå ïîòúðñè ìåäèöèíñêà ïîìîù è äà ñå ïîêàæå òàçè îïàêîâêà
èëè åòèêåòúò.
R65

S24/25
S36/37/39
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N
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ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЗА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ
/БАНИ и др./
• Предназначение: за хидроизолиране на бетонови
повърхности, пясъчно-циментови замазки, плоскости
от гипс картон и др. Употрeбява
се като безшевна и безфугова
хидроизолация върху хоризонтални
и вертикални повърхности, преди
ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß
полагане на подова керамика в бани, ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß
санитарни възли, мокри помещения,
тераси и балкони.
• Висока степен на еластичност при
големи температурни амплитуди.
Еластичност при разкъсване ≥ 300%
Разход: Около 0,700 – 0,800 кг/м² за един слой.
Съхнене: 3 часа при 20°С.
®

®

1919

ÇÀ ÌÎÊÐÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈß /ÁÀÍÈ è äð./

Îïèñàíèå: Õèäðîèçîëàöèÿ ìåìáðàíåí òèï íà áàçà ñïåöèàëíà ïîëèìåðíà äèñïåðñèÿ.
Âèñîêà ñòåïåí íà åëàñòè÷íîñò ïðè ãîëåìè òåìïåðàòóðíè àìïëèòóäè.
Ïðèëîæåíèå: çà õèäðîèçîëèðàíå íà áåòîíîâè ïîâúðõíîñòè, ïÿñú÷íî-öèìåíòîâè
çàìàçêè, ïëîñêîñòè îò ãèïñ êàðòîí è äð.
Óïîòðeáÿâà ñå êàòî áåçøåâíà è áåçôóãîâà õèäðîèçîëàöèÿ âúðõó õîðèçîíòàëíè è
âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè ïðåäè ïîëàãàíå íà ïîäîâà êåðàìèêà â áàíè, ñàíèòàðíè âúçëè,
ìîêðè ïîìåùåíèÿ, òåðàñè è áàëêîíè. 24 ÷. ñëåä ïîëàãàíåòî é ñå íàíàñÿ Áåòîíãðóíä
êîíòàêò. Ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ãðóíäà, âúðõó íåãî ìîæå äà ñå ëåïÿò äèðåêòíî
êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñ ïîìîùòà íà åëàñòè÷íî öèìåíòîâî ëåïèëî. Õèäðîèçîëàöèÿòà íå å
ïîäõîäÿùà çà óïîòðåáà â áàñåéíè è ìåñòà, íàìèðàùè ñå ïîñòîÿííî ïîä âîäà, êàêòî è
êàòî ôèíèøíî ïîêðèòèå.
Îñíîâà: ïîëàãà ñå âúðõó âñè÷êè ñóõè è çäðàâè ìèíåðàëíè ìàçèëêè, ïîäîâè çàìàçêè,
àðìèðàùè ìàçèëêè è øïàêëîâêè, ãèïñêàðòîíåíè ïëîñêîñòè. Âðúçêèòå „ñòåíà-ñòåíà” è
„ïîä-ñòåíà” ìíîãî âíèìàòåëíî ñå îáìàçâàò. Ïðè íåîáõîäèìîñò, çà çàïúëâàíå íà ôóãè è
öåïíàòèíè, ìîæå äà ñå ïðèãîòâè ÊÈÒ îò õèäðîèçîëàöèÿòà è ôèí êâàðöîâ ïÿñúê.
Ïîëàãàíå: Îñíîâàòà, âúðõó êîÿòî ùå ñå íàíàñÿ Õèäðîèçîëàöèÿòà òðÿáâà äà áúäå ñóõà,
ñ äîáðà íîñåùà ñïîñîáíîñò, áåç ðîíåùè ñå ÷àñòè è çàìúðñÿâàíèÿ. Ïðåäè ïîëàãàíåòî é
ïîâúðõíîñòòà ñå ãðóíäèðà. Ïîëàãà ñå íåðàçðåäåíà â åäèí ñëîé, ñ ÷åòêà èëè âàëÿê. Íå
ñå ïîëàãà âúðõó ìîêðè è âëàæíè ïîâúðõíîñòè èëè ïðè òåìïåðàòóðè ïî-íèñêè îò 5°C.
Âúðõó õèäðîèçîëèðàíèòå ïîâúðõíîñòè ìîæå äà ñå ïîëàãà ïîäîâà è ñòåííà êåðàìèêà.
Òàêà íàïðàâåíèòå ïîìåùåíèÿ îñèãóðÿâàò âîäîèçîëèðàíå, ëèïñà íà òå÷îâå.
Èíñòðóêöèè çà ðàáîòà: Õèäðîèçîëàöèÿòà íå ñå ðàçðåæäà è íå ñå ñìåñâà ñ äðóãè
ìàòåðèàëè! Ïðåäè ïîëàãàíå ìàòåðèàëúò äà ñå ðàçáúðêà äîáðå.
Òåìïåðàòóðà íà ïîëàãàíå: Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî íå
òðÿáâà äà áúäå ïî-íèñêà îò + 5 °C.
Åëàñòè÷íîñò ïðè ðàçêúñâàíå ≥ 300%
Âðåìå çà ñúõíåíå: 3 ÷àñà ïðè 20 0Ñ
Ðàçõîäíà íîðìà: Îêîëî 0,700 – 0,800 êã/ì² çà åäèí ñëîé.
Ñúõðàíåíèå: Â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 5°Ñ äî 25°Ñ.
Äà ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå è äèðåêòíè ñëúí÷åâè ëú÷è!
Ãàðàíöèîíåí ñðîê: âèæ ìàðêèðîâêàòà.
Èçïèòàíà â àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ - Ïðîòîêîë ¹ IV-233/26.04.2001 ã. - íåçàâèñèìà
àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ ËÈÍÎÌÈ êúì ÂÑÓ "Ë. Êàðàâåëîâ" – Ñîôèÿ.
Êàòåðãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå.
Ïîäêàòåãîðèÿ â) Ïðîäóêòè çà ïîêðèòèÿ íà âúíøíè ñòåíè íà ìèíåðàëíà îñíîâà ÏÏÂÎ 40/40. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò å 40 g/l.
S2 Äà ñå ïàçè äàëå÷ îò äîñòúï íà äåöà
ÎÒÊÊ
S 20/21 Ïî âðåìå íà ðàáîòà äà íå ñå ÿäå, ïèå è ïóøè
S24/25 Äà ñå èçáÿãâà êîíòàêò ñ î÷èòå è êîæàòà
ËÏ-ÒÑ-196/2012

ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 2004/42/ÅÑ

EN ISO 9001
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ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ
И ДЮШЕМЕ
ЛАК ЗА ПАРКЕТ
Полиуретанов двукомпонентен,
водоразредим (компонент А)
• Предназначение: за лакиране на паркет, дървени подове,

греди и всякакви по вид дървени изделия и повърхности
с предявени изисквания към лаковото покритие за лесно
нанасяне, бърза съхливост, висока твърдост, траен гланц,
абразионоустойчивост, устойчивост на вода, миещи и
почистващи препарати. Съотношение
на смесване: Лак (Комп. А) : Втвърдител
ЛАК ЗА
ПАРКЕТ
(Комп. В) - 10 т.ч : 1 т.ч
Разход: 90 - 100 гр /кв.м.
Съхнене: 1 час при 20°С.
ПОЛИУРЕТАНОВ
ДВУКОМПОНЕНТЕН
ВОДОРАЗРЕДИМ
(КОМПОНЕНТ A)

Описание: Двукомпонентен продукт, състоящ се от полиуретанов лак и втвърдител
(Компонент В).
Приложение: за лакиране на паркет, дървени подове, греди и всякакви по вид дървени
изделия и повърхности. Лесно се нанася, бърза съхливост, висока твърдост, траен гланц
и износоустойчивост. Може да се мие с вода и почистващи препарати. Предназначен е за
битово и професионално приложение. Подходящ е за лакиране на нови и освежаване на
стари покрития.
Нанася се върху чисти и сухи паркетни елементи или върху грундирани (с Шлайфгрунд за
дърво – водоразредим; Полиуретанов двукомпонентен порозапълващ грунд), шлайфани и
обезпрашени дървени повърхности.
Препоръчително е двуслойно или трислойно нанасяне.
Свързани продукти “ЛАКПРОМ” АД, подходящи за подготовка на основата:
Импрегнати – Импрегнант за дърво - водоразредим;
Грундове - Шлайфгрунд за дърво - водоразредим, Двукомпонентен
полиуретанов порозапълващ грунд;
Байцове – “АКВАКРИЛ AQ – 03® Байц за дърво водоразредим за
нюансиране на цвета.
Разреждане: Лакът се предлага в консистенция готов за нанасяне. Не се допуска
разреждане. До края на живота на сместа вискозността на последната намалява.
Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди засъхване.
Нанасяне: Преди употреба, добре разбърканият в опаковката компонент А се смесва с
Компонент В в тегловно (обемно) съотношение 10 т.ч. Компонент А : 1 т.ч. КомпонентВ.
Сместа се разбърква до еднородност и се пристъпва към нанасяне с четка, валяк или
шприцване.
Интервал на препокриване: веднага след пълната съхливост на предходния слой - (при
20°С до 60 минути)
Съхнене: при 20°С - до 60 минути.
Живот на сместа: Компонент А : Компонент В – не повече от 3 часа при (20± 2)° С.
Разход: 90– 100 g/m2 (10 – 11 кв. м/л) от сместа за един слой.
Съхранение: В закрити и сухи складови помещения, при температура от 5°C до 30 °C.
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!
Гаранционен срок: виж маркировката.
EN ISO 9001
ОТКК
ЛП-ТС-169/2010 г.
S 2 – да се държи далеч от деца.
S 20/21 – да не се яде, пие и пуши по време на работа.
S 24/25 – да се избягва контакт с кожата и очите.
S 29 – да не се изхвърля в канализацията.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/к) е 100 g/l.

АКВАКРИЛ
ЛАК ЗА ПАРКЕТ водоразредим
копринен гланц или мат

• Предназначен е за лакиране на паркет и дървени подове
(дюшеме).
• Подходящ за лакиране на нови и освежаване на стари
покрития.
• Препоръчително е 2 – 3 слойно нанасяне.
• Лесен е за нанасяне, без мирис, запазва и подчертава
естествената красота на дървото. Покритието е здраво,
еластично с висока твърдост и износоустойчивост.
• Устойчиво е на вода, миещи и почистващи препарати.
Съхнене: при 200С до 60 минути (пълна съхливост)
Разход : 70 – 100 g/m2 (10 – 12 m2/l ) за един слой в
зависимост от естеството на дървесината

50 -300C
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ЛУРЕТАН УР-201®
ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА ПАРКЕТ
еднокомпонентен гланц
• Предназначен е за лакиране на паркет,
дюшеме , мебели и други дървени повърхности
и изделия от всякакъв вид дървесина.
• Притежава висока твърдост, устойчивост на
износване, надраскване и лесно почистване с
миещи препарати.
Съхнене: при 200С - 4 часа. Разход: около 15 m²/l

ПОДОВ ЕМАЙЛЛАК ПФ-26
• Предназначение: за боядисване на нови,
предварително грундирани подови и други
дървени повърхности, за освежаване на стари
покрития, където се изисква устойчивост
на изтриване. Използва се за боядисване на
дюшеме в дома и обществени сгради.
Цвят: кафяв, охра, RAL скала.
Разход: 10-12 м²/л
Съхнене:17 часа при 200С.

ПАРКЕТ ЛАК УНИВЕРСАЛ
БЪРЗОСЪХНЕЩ гланц и мат
• Предназначение: за издържащо на натоварване, безцветно
лакиране на паркет и всякакви видове дървени подове,
стълби, предверия, веранди, ламперии, мебели, вградени
шкафове, градинска мебел, дограми, врати, прегради от
дърво и др., експлоатирани на открито и вътре в помещения.
За лакиране и защита на каменни настилки, облицовки от
камък, агломератни плочи, мозайки и др.
• Покритието притежава висока твърдост, устойчивост на
износване и надраскване. Подчертава естественият цвят
на дървото. Устойчив на въздействие на вода,
атмосферни влияния, миещи и почистващи
средства.
• Може да се използва като завършващо
покритие върху предварително оцветени
дървени повърхности с байцове, лазурни
лакове и др.
Разход: 120 – 150 ml/m2 за един слой
Съхнене: 3 часа при 200С.

ЛАКОВЕ ЗА ДОМА И
ГРАДИНАТА

УДИ ГАРД

водоразредим

ИМПРЕГНИРАЩ ИНСЕКТИЦИДЕН

ГРУНД ЗА ДЪРВО
Издадено разрешение за пускане на пазара:
№1540-1/23.10.2013 г. от МЗ.
• Предназначен е за
импрегниране и грундиране на
дървени повърхности независимо
от вида на дървесината.
• Обработените дървени изделия
могат да се експлоатират
на открито и на закрито в
помещения.
• Осигурява ефективна
защита и лечение на дървото
против: поява на плесен, синя
плесен и гъбички като мухъл,
оцветяване и гниене на дървото и разпространение
на дървоядните насекоми, които нападат дървото.
• Дървени повърхности, които могат да бъдат в контакт
с хранителни продукти, задължително след грунда се
нанася боя или лак.
• Биоцидът е готов за употреба. Не се разрежда.
• Приложение: в дома или за професионална употреба
Върху грундираните дървени повърхности могат да
се нанасят всички видове бои и лакове - алкидни,
нитроцелулозни, полиуретанови, вододисперсионни и
др.
Условен разход: 120-170 мл/кв.м; 120-170 гр/кв.м (в
зависимост от попиващата способност на дървесината).
При стари, дървени повърхности застрашени от
насекоми, плесен, синя плесен и гъбички като мухъл 200-300 мл/кв.м.; 200-300 гр/кв.м.
Желателно е междинно шлайфане преди нанасяне на
боя или лак.
Съхнене: 60 минути при 200С.
Шлайфане: с фина шкурка след 4 часа.
Опаковки: 970 ml.

ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО
ЛАЗУРИН®

• Предназначени са за защита и декорация
на дървени повърхности (дограма, сачак,
огради, ламперии, мебели, градинска мебел
и др.) експлоатирани на открито и закрито.
Осигуряват защита от атмосферни влияния,
UV защита.
• Проникват на дълбочина в порите на дървото,
като подчертават естествената му структура и
предотвратява потъмняването му.
Цвят: по каталог
Разход: 18 – 20 m2 / l
Съхнене: 24 часа при 200С

ВОДОРАЗРЕДИМ ЛАЗУРЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО ЛАЗУРИН®
• Предназначен е за боядисване на изделия от дърво,
керамика, фазер с интериорно и екстериорно приложение.
• Осигурява отлична защита на дървото от влага, атмосферни
влияния и ултравиолетова светлина. Покритието е
транспарентно - подчертава естествения
вид
на дървесината, образува здрав
еластичен филм и има антислепващ ефект.
• Предпазва дървените повърхности от
разрушаване отвътре и отвън. Аналог на
алкидни лазурни лакове “Лазурин”.
Цвят: по каталог
Разход: 80 – 90 g/m2 (10-12 m2/l)
Съхнене: 2 часа при 200С

АКВАКРИЛ

Байц за дърво AQ-03
водоразредим

• За оцветяване на повърхности и изделия от естествен
дървен материал – мебели, ламперии, дюшеме, парапети,
декоративни изделия за битово обзавеждане и други,
предназначени за вътрешна и външна употреба.
• АКВАКРИЛ AQ-03
придава декоративен вид
на изделието, съхранява
естествената структура на
дървото.
Съхнене: при 200С - 1 час
Разход: 55 - 65 g/m²

ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО
водоразредим
• Предназначен е за грундиране на всички видове дърво и
дървени повърхности, като осигурява добро порозапълване,
бърза съхливост, лесно шлайфане
при последваща обработка.
Повърхността става гладка, с
изравнена попиваща способност,
намалява се разхода на лак.
Аналог на Нитроцелулозен
шлайфгрунд НЦ-2406.
Разход: 10-12 m2 / l
Съхнене: 1 час при 200С

Защитен лак за дърво
водоразредим
• Акрилен безцветен лак предназначен за дълготрайна
и ефективна защита на дърво и дървени повърхности от
въздействието на влага, вода и атмосферни влияния.
• Употребява се за лакиране на дърво, дървени и
мебелни повърхности с интериорно и екстериорно
приложение. Подходящ за градинска мебел, веранди,
огради и др.
Нанасяне:Върху предварително обработени, шлайфани
и обезпрашени повърхности с цветен Лазурен лак за
дърво водоразредим. Преди нанасяне разбъркай добре
съдържанието в опаковката.
Съхнене: при 200С - 60 минути.
Разход: 80 – 90 g/m2; (10 – 12 m2/l)

ЛАПРОМАЛ® ПФ-101
БЕЗЦВЕТЕН АЛКИДЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО - ЯХТЕН ЛАК
• Предназначен е за лакиране на изделия от дърво,
градински мебели и други
експлоатирани на открито и на закрито.
• Особенно подходящ за лакиране на
дървени части на лодки и яхти.
• Покритието гарантира дълъг
експлоатационен срок на дървените
повърхности.
Съхнене: при /20 ± 2/0С - 24 часа
Разход: 10 - 12 m²/l; 75-90g/m²

ЛАПРОМАЛ® ПФ-201
БЕЗЦВЕТЕН АЛКИДЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО
(модифициран)
• Предназначен е за лакиране на
дюшeме, мебели, мрамор, черни метали,
експлоатирани на закрито.
• Покритието притежава траен гланц и
висока твърдост.
• Особено подходящ за възстановяване
външния вид на стари мебели.
Съхнене при температура: 200С - 8 часа
Разход: 12 – 14 m²/l; 65-80g/m²

ЛАК СИНТЕТИЧЕН ЗА
ОБЩА УПОТРЕБА ПФ-12

безоловен

• Предназначен е за лакиране на дърво
и изделия от дърво (ламперии, стелажи,
врати, мебели, веранди и други)
експлоатирани на открито и закрито.
Съхнене: при 200С - 15 часа
Разход: 15-16 m²/l

БЕЗЦВЕТЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ
ЛАК ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

еднокомпонентен

• Предназначение: за лакиране на изделия от дърво;
градински мебели, стълби, веранди, дограми, предверия
и др., експлоатирани на открито и вътре в помещения.
Особено подходящ за лакиране на дървени части на
лодки и яхти. Може да се използва като завършващо
покритие върху предварително оцветени дървени
повърхности с байцове, лазурни лакове и др. Използва
се и за лакиране на изделия от черни метали,
предварително грундирани или боядисани.
• Дълъг експлоатационен срок. Притежава висока
твърдост, атмосфероустойчивост, устойчивост на
ултравиолетова светлина и пожълтяване. Подчертава
естественият цвят на дървото. Устойчив на вода, миещи
и почистващи средства, лесен за поддържане.
Съхнене: - 5 часа. при 200С
Разход - 110-130 гр./м2 за един слой

МЕТАЛИТЕ В ДОМА
И ГРАДИНАТА
БОЯ ЗА МЕТАЛИ „3 в 1”
STEEL GUARD 3 in1
Една боя с три функции

• Преобразувател на ръжда
• Грунд
• Декоративно – защитно покритие

STEEL GUARD 3 in 1 e боя за
антикорозионна и декоративна защита
на ръждясали стоманени повърхности,
конструкции съоръжения и елементи
с дебелина на ръждата до 100
микрометра.
Подходяща е за цялостна защита на
металните повърхности и репарация
на стари покрития експлоатирани на
открито и в закрити помещения.
Съхнене: бърза съхливост на допир 3 часа при 20°С
Достига експлоатационни качества след 17 часа.
Разход: за един слой с дебелина на сух филм
20 – 25 микрометра 70 - 90 g/m2 (60 – 80 ml/m2)
Покритието е изпитано и издържа 480 часа на
въздействието на неутрална солена мъгла - 5%-ен разтвор
на натриев хлорид във вода, при температура /35±2/°С протокол №1023-13/24.02.2016 г. от Българска академия на
науките – Институт по металознание „Акд. А. Балевски”

БОЯ ЗА МЕТАЛИ „2 в 1”
METAL GUARD W 2 in1
Водоразредима полиестерполиуретанова боя с две функции
• Грунд
• Декоративно – защитно
покритие

МETAL GUARD W 2 in 1 e боя за
антикорозионна и декоративна
защита на метални повърхности от
черни и цветни метали.
МЕТАЛ ГАРД W 2 в 1
Предназначена е за боядисване
METAL GUARD W 2 in 1
на строителна, селскостопанска,
железопътна и машиностроителна
техника; автомобилни аксесоари
и други.
Подходяща е за цялостна защита на металните повърхности
и репарация на стари покрития, експлоатирани на открито и
в закрити помещения.
• Универсална, многофункционална
• Водоустойчива
• Устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи
• Устойчива на въздействия на агресивни течности –
дизелово гориво, минерални масла, натриев хлорид,
натриев карбонат
• Отлични експлоатационни качества – лесно нанасяне,
нисък разход, бърза съхливост
• Отлични механични качества на покритието – адхезия,
твърдост, еластичност, здравина
• МETAL GUARD W 2 in 1 е в съответствие със съвременните
изисквания и европейски норми за приложение и
безопасност на продуктите Директива 2004/42/ЕС
• Ниско VOC съдържание. Безвреден продукт при нанасяне
и експлоатация, не изисква специални мерки за безопасност.
• Гарантира дълъг експлоатационен срок и лесна поддръжка.
Съхнене: при температура 20°С - 5 часа
при 80°С - 30 минути
Разход: - за дебелина на сух филм
60 микрометра 180 g/m2 (6,4 m2/l)
- за дебелина на сух филм
80 микрометра 240 g/m2 (4,8 m2/l)
Покритието е изпитано и издържа 480 часа на въздействието
на неутрална солена мъгла - 5%-ен разтвор на натриев
хлорид във вода, при температура /35±2/°С - протокол
№1023-14/24.02.2016 г. от Българска академия на науките –
Институт по металознание „Акд. А. Балевски”
ВОДОРАЗРЕДИМА

WATER SOLUBLE

Директива 2004/ 42/EC

Описание: Еднокомпонентна боя
антикорозионни пигменти и инхиб
едновременно функциите на грунд
Предназначение: „2 в 1” е боя пре
повърхности от черни и цветни ме
условия или в закрити помещения
и машиностроителна техника; авто
добри механични качества, много
Нанасяне: Извършва се с четка, ва
от ръжда, обезпрашена, обезмасле
Преди употреба боята „2 в 1” се ра
от 10°С до 25 °С и относителна вла
Разреждане: При необходимост, в
Инструменти и зацапани места се
Съхнене: - при 20°С 5 часа; при
Разход: 180 g/m2 / 6,4 m2/l / за де
240 g/m2 / 4,8 m2/l / за де
Съхранение: В сухи, закрити скла
Да се пази от замръзване!
Гаранционен срок: виж маркиро
S 2 – да се пази от достъп на деца
S 20/21 – по време на работа да не
S 24/25 – да се избягва контакт с о
Категория: А) Бои и лакове. Подк
дърво, метал или пластмаса ППВ

ЛП-ТС-178/2010

ОТКК

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

БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА ХС - 15

• Предназначение: за защита на повърхности от поцинкована
ламарина, тръби от неръждаема стомана, предварително
грундирани с Грунд за поцинкована ламарина ХС-05 на
“Лакпром” АД, експлоатирани в условията на атмосферна
корозия. При повърхности от нова поцинкована ламарина
директно се нанася боя ХС-15, в два слоя, без да се нанася грунд.
Боята има добра адхезия към поцинкована
ламарина, която нараства във времето.
Разход: 6-7 m²/л. Съхнене: 4 часа при 200С.
Покритието е изпитано и издържа 480
часа на въздействието на неутрална
солена мъгла - 5%-ен разтвор на натриев
хлорид във вода, при температура /35±2/°С
- протокол №1023-10/24.02.2016 г. от
Българска академия на науките – Институт
по металознание „Акд. А. Балевски”

БЪРЗОСЪХНЕЩ, ЕМАЙЛЛАК ЗА
ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ и РVС
•Предназначение: за декоративно защитно покритие на стоманени изделия,
поцинковани, алуминиеви и медни повърхности, като улуци, водосточни тръби, покриви, кубета на църкви и изделия
от РVС, като тръби и др.
•Притежава висока твърдост, атмосфероустойчивост, химикалоустойчивост,
устойчивост на влага и минерални масла.
Разход: 120-140 гр./м2 за един слой
Съхнене: 5 часа при 200С

®
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çà ïîêðèòèÿ - ÏÏÎÐ 600/590
Ïðåäíàçíà÷åíèå: Ñëóæè êàòî ä
çàùèòíî ïîêðèòèå íà ñòîìàíå
ïîöèíêîâàíè àëóìèíèåâè è ìåäíè
êàòî îëóöè, âîäîñòî÷íè òðúáè, ïî
íà öúðêâè è èçäåëèÿ îò PVC, êàòî òð
Îñíîâíè öâåòîâå: áÿë, ñðåáðèñò,
ìåä è äð.

1252 Ñîôèÿ - Ñâåòîâðà÷åíå, òåë.

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

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)

АКВАКРИЛ
ЛАК ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН

водоразредим AQ - 12

гланц и полугланц, бял и в цвят
• Предназначение: за 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.
• Покритието е здраво, еластично с антислепващ ефект и е
устойчиво на атмосферни влияния. При замърсяване може
да се почиства с миещи препарати.
• Лакът е подходящ за боядисване на радиатори и тръби на
парно отопление до 70 0С.
• Включен е в състава на
Антикорозионна защитна система,
нанесен двуслойно върху Грунд
АQ-023. Покритието отговаря на
изискванията на Наредбата за
материали и предмети от пластмаса,
предназначени за контакт с храни.
Разход: 70 - 90 гр /кв.м.
Съхнене: 4-6 часа при 200С.
Цвят: по каталог и RAL скала
Покритието е изпитано и издържа 480
часа на въздействието на неутрална
солена мъгла - 5%-ен разтвор на
натриев хлорид във вода, при температура /35±2/°С протокол №1023-1/24.02.2016 г. от Българска академия на
науките – Институт по металознание „Акд. А. Балевски”

АКВАКРИЛ

БОЯ ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН
водоразредима

AQ - 16 УНИВЕРСАЛ
мат,бяла и в цвят

• Предназначение: За боядисване на нови, предварително
грундирани дървени, метални и бетонови повърхности; за
освежаване на стари алкидни покрития,
експлоатирани в закрити помещения и на
открито.
• Боята е подходяща за боядисване на радиатори и тръби на парно отопление до 700С.
Разход: 125- 130 гр /кв.м.
Съхнене: 2 часа при 200С
Цвят: по каталог и RAL скала.
Покритието е изпитано и издържа 480 часа
на въздействието на неутрална солена
мъгла - 5%-ен разтвор на натриев хлорид
във вода, при температура /35±2/°С - протокол №10233/24.02.2016 г. от Българска академия на науките – Институт
по металознание „Акд. А. Балевски”

ХОБИ И ОТДИХ
Покритие за
СПОРТНИ ИГРИЩА И
тенис кортове QR
Предназначение:
• Покритието e предназначено за спортни площадки,тенис
кортове, волейболни игрища, писти за лека атлетика, алеи и
други пътни настилки. Използва се са основно покритие
/настилка/ и за разчертаване на игрални полета, граници,
писти и др.
Характеристики:
• специално разработено да осигури издръжливи
повърхности;
• устойчиво на атмосферни влияния;
• устойчиво на вредното влияние на ултравиолетовите лъчи;
• приложимо, както върху асфалтови, така и върху бетонови
повърхности.
Цветове: бял ,тревисто зелен, тъмно зелен, червен,
керемидено червен
Съхнене: 30 мин. при 200 С

ХЛОРКАУЧУКОВ ЕМАЙЛЛАК
ЗА БАСЕЙНИ КЧ - 75 Б
• Предназначен е за защита на дъното и стените на водни
басейни, изградени от бетон или желязобетон. • Полученото
покритие издържа на въздействието на минерални соли и
дезинфекциращи разтвори.
• Подготовка на основата и начин на нанасяне
• Нанася се върху чисти и сухи бетонови повърхности. • При
наличие на стари разрушени покрития, същите трябва да
бъдат премахнати.
• При необходимост се разрежда
до 5 % с разредител ХК-1.
• Нанася се с четка, валяк или чрез
шприцване, при температура не
по-ниска от 120C, в два слоя. Вторият
слой се нанася след пълното
изсъхване на първия слой.
Технически данни:
• Цвят - небесно син
• Съхнене: 200С - 2 часа
• Разход: 5 – 6 м²/л (140-160 гр/м²) за два слоя

БОЯ ЗА БЕТОНОВИ ПОДОВЕ
• Предназначение: за боядисване на бетонови
(фиброцимент) подове в промишлени цехове, складове,
халета, мазета, тавански помещения и навсякъде, където се
предявяват изисквания за бърза съхливост на покритието,
еластичност, висока водо- и химикало-устойчивост.
• Отличната износоустойчивост и устойчивост на
автомобилни гуми правят
покритието изключително
подходящо за гаражно подово
покритие и сервизи за поддръжка на
автомобили.
• Подходяща за интериорно и
ÁÎß ÇÀ ÁÅÒÎÍÎÂÈ ÏÎÄÎÂÅ
екстериорно приложение.
Разход: 150 - 200 g/m2 (6 - 8 m2/l ) –
âîäîðàçðåäèìà
двуслойно нанасяне в зависимост от
вида на основата
Съхнене: до 90 минути при 200С.
®
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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

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

EN ISO 9001

óêàçàíèÿòà
ñúõíåíå
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АКРИЛ-СИЛИКОНОВА БОЯ ЗА
БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ
ТЕРМО БОЯ
• Предназначение: за защита
и декорация на бетонови
повърхности.
Издържа на температурно
ÀÊÐÈË-ÑÈËÈÊÎÍÎÂÀ ÁÎß ÇÀ ÁÅÒÎÍÎÂÈ ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒÈ
ÒÅÐÌÎ ÁÎß
въздействие до 200 0С.
• Подходяща за външно
боядисване на барбекюта,
камини, скари и др.
• Боята притежава висока водоотблъскваща способност,
устойчивост на атмосферни влияния, промишлени
замърсявания.
Разход: 100 g/m² за един слой в зависимост от вида на
основата.
Съхнене: 4 часа при 20˚С
®
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Êàòåãîðèÿ À) Áîè è ëàêîâå. Ïîäêàòåãîðèÿ:
â) Ïðîäóêòè çà ïîêðèòèÿ çà âúíøíè ñòåíè íà ìèíåðàëíà
îñíîâà – ÏÏÂÎ 40/40. Ìàêñèìàëíîòî ñúäúðæàíèå
íà ËÎÑ çà òîçè ïðîäóêò (êàò.: À/â) å 40 ã/ë.

Ïðèëîæåíèå: Çà çàùèòà è äåêîðàöèÿ íà áåòîíîâè ïîâúðõíîñòè.
0
Èçäúðæà íà òåìïåðàòóðíî âúçäåéñòâèå äî 200 Ñ. Ïîäõîäÿùà çà
âúíøíî áîÿäèñâàíå íà áàðáåêþòà, êàìèíè, ñêàðè è äð.Áîÿòà
ïðèòåæàâà âèñîêà âîäîîòáëúñêâàùà ñïîñîáíîñò, óñòîé÷èâîñò íà
àòìîñôåðíè âëèÿíèÿ, ïðîìèøëåíè çàìúðñÿâàíèÿ. Èìà âèñîêà
ïðîíèêâàùà ñïîñîáíîñò è ñå íàíàñÿ ëåñíî.
Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà: Ïðåïîðú÷âà ñå ïîâúðõíîñòèòå äà áúäàò
ãðóíäèðàíè ñ Èìïðåãíèðàù ãðóíä ÀÊ-011 èëè Ñèëèêîíîâ
èìïðåãíèðàù ãðóíä ÑÎ-012 íà “Ëàêïðîì” ÀÄ.
Íàíàñÿíå: Ñ ÷åòêà, âàëÿê èëè ÷ðåç øïðèöâàíå â äâà ñëîÿ.
Èíòåðâàë íà ïðåïîêðèâàíå – íå ïî-ìàëúê îò 4 ÷àñà.Íå ñå äîïóñêà
íàíàñÿíåòî íà áîÿòà ïðè òåìïåðàòóðè ïîä 5°Ñ è íàä 30?Ñ.
Èíñòðóìåíòè è çàöàïàíè ìåñòà ñå ïî÷èñòâàò ñ âîäà, ïðåäè äà ñà
çàñúõíàëè.Áîÿòà ñå ïðîèçâåæäà â êîíñèñòåíöèÿ,
ãîòîâà çà
íàíàñÿíå. Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå ðàçðåæäà ñ âîäà.
Ðàçõîä: 100 g/m? çà åäèí ñëîé â çàâèñèìîñò îò âèäà íà îñíîâàòà.
Ñúõíåíå: 4 ÷àñà ïðè 20?Ñ.
Ñúõðàíåíèå: Áîÿòà ñå ñúõðàíÿâà â ñóõè è çàêðèòè ñêëàäîâè
ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðà îò 5°Ñ äî 30°Ñ. Äà ñå ïàçè îò
çàìðúçâàíå ïðè ñúõðàíåíèå è òðàíñïîðò!

S2
S 20/21
S 24/25

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

ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 2004/42/EC
ñúõðàíåíèå

5îÑ-30îÑ

íàíàñÿíå

÷åòåòå

ÎÒÊÊ

ðàçáúðêâàíå

EN ISO 9001

íàíàñÿíå

íàíàñÿíå

óêàçàíèÿòà
ñúõíåíå

05
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АКВАКРИЛ - Акрилна боя за
дървени детски играчки
водоразредима
• Предназначена е за боядисване на дървени детски играчки,
дървени повърхности и изделия от дърво, предназначени за
експлоатация от деца в детски
градини, училища, домашни
условия и др.
• Боята е подходяща за външно
и
вътрешно
боядисване.
Съставът на боята е съобразен
с изискванията на БДС EN 71.3
ÀÊÂÀÊÐÈË
EN 71.3
“Безопасност на играчките.
ÀÊÐÈËÍÀ ÁÎß
ÇÀ ÄÅÒÑÊÈ ÈÃÐÀ×ÊÈ
Миграция
на
определени
елементи.”
Разход: 70 - 100 g/m2
Съхнене: 4 -5часа при 20˚С
®

ÁÚÐÇ

À ÑÚ

1 ÷àÕËÈÂÎÑÒ
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ÂÎÄÎÐÀÇÐÅÄÈÌÀ
ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 2004/42/ÅÑ
ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ 76/769/ÅÑ

1252,Ñîôèÿ, Ñâåòîâðà÷åíå,óë. Ñèí÷åö16, òåë.: 02/9963071;
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ВОДОРАЗРЕДИМА
ДЕКОРАТИВНА БОЯ ЗА
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ
• Предназначена е за боядисване на
пчелни кошери. • Подходяща е за вътрешно
и външно боядисване на дърво (стени на
дъвени къщи, покривни дъски, парапети,
пчелни кошери).
• Може да се нанася върху стари (здраво
свързани с основата) алкидни покрития.
• Покритието е изпитано и отговаря на
изискванията на Наредбата за материали и
предмети от пластмаса предназначени за
контакт с храни.
Основни цветове: бял, жълт, син, светло
син – съобразени с цветовите възприятия
на пчелите.
Съхнене: 60 минути повърхностно; 4 – 5
часа при 200 С
Разход: 70 – 100 g/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
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