ЗАЩИТА И
ДЕКОРАЦИЯ НА
ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
И ЕЛЕМЕНТИ

• ГРУНДОВЕ, ИМПРЕГНАТОРИ,
МАСЛА И БЕЗИРИ ЗА ДЪРВО
• КИТОВЕ ЗА ДЪРВО
• БАЙЦОВЕ И ЛАЗУРНИ ЛАКОВЕ
ЗА ДЪРВО
• БЕЗЦВЕТНИ ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО
• ЦВЕТНИ БОИ И ЕМАЙЛЛАКОВЕ ЗА
ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ДЪРВО
• ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ
• ЛЕПИЛА

ГРУНДОВЕ И
ИМПРЕГНАТОРИ ЗА ДЪРВО

УДИ ГАРД
ИМПРЕГНИРАЩ
ИНСЕКТИЦИДЕН ГРУНД ЗА
ДЪРВО

водоразредим
Издадено разрешение за
пускане на пазара: №15401/23.10.2013 г. от МЗ.
• Предназначен е за
импрегниране и грундиране на
дървени повърхности независимо
от вида на дървесината.
• Обработените с импрегнанта
дървени изделия могат да се експлоатират на открито и
на закрито в помещения.
• Осигурява ефективна защита на дървото от:
- поява на плесен, синя плесен и гъбички като мухъл,
оцветяване и гниене на дървото;
- както за превантивна, така и за лечебна дейност
срещу дървоядните насекоми – различни видове, 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.
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.

ИМПРЕГНИРАЩ
ГРУНД ЗА ДЪРВО
Директива 2004/42/ЕС
Грундът е изпитан от акредитирана лаборатория
“Строителна химия” към ИЦС-НИСИ-ЕООД - протокол
№40-4-11/04.04.2003 г.
• Предназначен е за грундиране на дървени повърхности,
независимо от вида на дървесината,
преди нанасяне на финишно покритие
от боя или лак.
• Предпазва дървесината от
разрушаване.
• Импрегниращият грунд е подходяща
основа за огнезащитните покрития
за дърво Лакотерм ВС-21- боя за
повърхностна огнезащита на кабели
и дърво, Новотерм - композиция
огнезащитна изолираща за метални конструкции и дърво
и Стоптерм - водоразредима огнезащитна изолираща
композиция за метални конструкции и дърво на ЛАКПРОМ
АД.
• Притежава дълбока проникваща способност.
Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички
видове лаково-бояджийски материали за дърво – алкидни,
нитроцелулозни, полиуретанови или вододисперсионни
Съхнене: 60 минути при 20°С
Разход: 12 - 16 m²/l или 60 – 80 g/m2 в зависимост от вида на
дървесината

ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО
водоразредим
дълбокопроникващ
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за импрегнация и
грундиране на дървени повърхности
от всички видове дървесина след
дървопреработката и преди полагане на
декоративни покрития.
• Предпазва дървото от вредни
въздействия и от разрушаване отвътре и
отвън.
• Осигурява трайна защита на дървото от

стареене, разстъргване, прах.
• Препоръчва се преди нанасяне на завършващото покритие
шлайфане с фина шкурка и обезпрашаване. • Върху
импрегнираните повърхности може да се нанасят всички
видове покрития за дърво – алкидни, нитроцелулозни,
полиуретанови или вододисперсионни.
Разход: 120 – 170 ml/m2 в зависимост от вида на дървесината.
Съхнене: 1 час при 20оС
Шлайфане: след 4 часа

ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО
водоразредим
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за грундиране на всички видове дърво и
дървени повърхности. Осигурява добро порозапълване,
бърза съхливост, лесно шлайфане. • Повърхността става
гладка, с изравнена попиваща
способност, което е предпоставка
за намаляване разхода на лак.
• Позволява добра обработка
на дървената повърхност,
като я защитава от вредното
въздействие на влага.
Успешно замества
шлайфгрундове на солвентна
основа.
• Обработените с шлайфгрунд
повърхности са подходяща основа за нанасяне на всички
видове бои и лакове за дърво според предназначението им:
алкидни, нитроцелулозни, полиуретанови, водоразредими,
дисперсионни.
Съхнене: 60 минути при 200С
Разход: 70 - 80 g/m2 (10-12 m2/l).

ГРУНД МЕБЕЛЕН
водоразредим, акрилен
за безвъздушно шприцване
• Предназначен е за грундиране на всички видове дървени
и мебелни повърхности преди нанасяне на финишни
покрития от водоразредими лакове.
• Предназначен е за нанасяне чрез
система за високо налягане 200 – 250
bar.
Съхнене: при температура 200С - 30
минути
Разход: 70 – 100 g/m2 в зависимост от
естеството на дървото

ГРУНД ПОЛИУРЕТАНОВ
МЕБЕЛЕН, ПОРОЗАПЪЛВАЩ
двукомпонентен
ГРУНД ПУ-2К
за индустриално приложение!
• На база висококачествен полиестер-полиол със
съдържание на порозапълващи и специфични добавки
(компонент А), който се втвърдява с подходящ втвърдител
(компонент В ), съотношение 7:3 т.ч.
• Предназначен е за грундиране на всички видове дървени,
мебелни повърхности, предмети и изделия от всякакъв вид
дървен материал с предявени изисквания за получаване на
гладка, здрава и твърда повърхност.
• Добро порозапълване, бърза съхливост, лесно шлайфане.
• Върху грунда могат да се нанасят всички видове финишни
покрития за дърво и мебелна промишленост.
Съхнене: при температура (22 ± 2)0С - 60 минути
при температура (60 ± 0,5)0С - 15 минути
Шлайфане: ръчно, машинно - след пълното изсъхване на
грунда. Разход: 50 – 70 g/m2 еднослойно

БЕЗИРИ И МАСЛА
БЕЗИР ЛЕНЕН
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за импрегнация и грундиране на
дървени повърхности, предназначени
за експлоатация при различни
атмосферни условия.
• Може да се използва самостоятелно,
нанесен в 2 – 3 слоя или като грунд за
подготовка на основата преди нанасяне
на алкидни бои, лакове и емайллакове.
Съхнене: 24 часа при 200С
Разход: 10 - 12 m2²/l /80-90 g/m2/

БЕЗИР АЛКИДЕН
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за импрегнация и
грундиране на дървени повърхности,
предназначени за експлоатация при
различни атмосферни условия.
• Може да се използва самостоятелно,
нанесен в 2 – 3 слоя или като грунд за
подготовка на основата преди нанасяне
на алкидни бои, лакове и емайллакове.
Съхнене: 24 часа при 200С
Разход: 10 - 12 m²2/l или 80 – 90 g/m2

МАСЛО ЗА ДЪРВО
WOOD OIL
• Висококачествено масло предназначено за употреба
върху дървени повърхности и мебели от масивна,
включително и екзотична дървесина с интериорно и
екстериорно приложение.
• Маслото прониква дълбоко в дървесината, като
я предпазва от изсъхване и защитава от вредното
въздействие на влага, вода и атмосферни влияния.
• Маслото подхранва и защитава
дървесината. Запазва и подчертава
естествената структура, като углъбява
цвета на дървесината, придавайки є нов
и красив вид.
За удължаване живота на дървените
повърхности, в зависимост от мястото
на експлоатация се препоръчва
обработката с масло да се извършва
няколко пъти годишно или при
необходимост.
Съхнене при температура 200С - 24 часа
Разход: 80 - 100 g/m2 (10 - 12 m2/l ) за един слой
(в зависимост от вида на дървесината)

КИТОВЕ ЗА ДЪРВО
ЛАСТОРИТ КИТ ЗА ДЪРВО
ПФ- 001
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за изравняване и изглаждане на
неравности върху дървени повърхности.
• Притежава добра запълваща способност, възможност
за шлайфане и нисък разход. Върху
китваната повърхност могат да се нанасят
лакове за дърво на различна основа
(акрилатни, алкидни, нитроцелулозни;
цветни и безцветни)
Цвят - Светло бежов
Съхнене: при 200С - 24 часа
Шлайфане: след - 24 часа

АКРИЛЕН КИТ ЗА ДЪРВО
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за изравняване и изглаждане на
неравности, пори и други дефекти върху масивни,
фурнировани, шпертплатови, фазерни и други дървени
повърхности преди байцване, грундиране, боядисване или
лакиране.
• Акрилният кит за дърво притежава
добра запълваща способност, бърза
съхливост, здравина, добро шлайфане.
Цветова гама - чам, бук, бял
Съхнене: 1 час при 20оС
Шлайфане: след - 60 минути

БАЙЦОВЕ И ЛАЗУРНИ
ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО

АКВАКРИЛ
Байц за дърво AQ-03
водоразредим
Директива 2004/42/ЕС
• 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

ВОДОРАЗРЕДИМ ЛАЗУРЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО
ЛАЗУРИН®
Директива 2004/42/ЕС
• Предназначен е за боядисване на дървени повърхности
и изделия от естествен дървен материал с цел защита и
декорация.
• Подходящ за боядисване на мебели, ламперии, талашитови
плоскости, декоративни изделия за битово обзавеждане,
дограма и др. дървени изделия с интериорно и екстериорно
приложение.
• Покритието е транспарентно, подчертава
естественият вид и текстура на
дървесината, образува здрав еластичен
филм и има антислепващ ефект.
• Осигурява отлична защита на дървото
от влага, атмосферни влияния и
ултравиолетова светлина.
• Предпазва дървените повърхности от
разрушаване отвътре и отвън.
Цвят: по еталон
Разход: 80 – 90 g/m2 (10-12 m2/l)
Съхнене: 2 часа при 200С

ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО
ЛАЗУРИН®
Директива 2004/42/ЕС
• 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 еталон
Разход: 18 – 20 m2 / l
Съхнене: 24 часа при 200С

БЕЗЦВЕТНИ ЛАКОВЕ ЗА
ДЪРВО
ЛАК МЕБЕЛЕН AQ -2500
водоразредим
Директива 2004/42/ЕС
• Лак мебелeн AQ -2500 e висококачествен акрилен лак за
интериорно приложение и декоративни покрития.
• Лак мебелен AQ -2500 притежава: бърза съхливост, висока
твърдост, траен гланц, устойчивост
на вода и химикали, устойчивост на
механично въздействие.
• Съхранява цвета на мебелната
повърхност и я предпазва от състаряване.
• Безвреден при приложение и
експлоатация, водоразредим продукт.
Съхнене : при 200С - 50 минути
Разход: 80 – 90 g/m2; 11 – 12 m2/l

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 Тънкослоен лазурен
лак за дърво. Преди нанасяне разбъркай добре
съдържанието в опаковката.
Съхнене: при 200С - 60 минути.
Разход: 80 – 90 g/m2; (10 – 12 m2/l)

ЛАК СИНТЕТИЧЕН ЗА
ОБЩА УПОТРЕБА ПФ-12
безоловен
Директива 76/769 ЕЕС, Директива 2004
• 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

ЛАПРОМАЛ® ПФ-101
БЕЗЦВЕТЕН АЛКИДЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО
ЯХТЕН ЛАК
Директива 2004/42/ЕС
• 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)
Директива 2004/42/ЕС
• 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

БЕЗЦВЕТЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ
ЛАК ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ
еднокомпонентен
• Предназначен е за лакиране на изделия от дърво;
градински мебели, стълби, веранди, дограми, предверия
и др., експлоатирани на открито и закрито. Особено
подходящ за лакиране на дървени части на лодки и
яхти.
• Покритието се отличава с дълъг експлоатационен
срок. 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.
Съхне бързо, лесно нанасяне.
• 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

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ
МЕБЕЛЕН
двукомпонентен
гланц, копринен гланц и мат

водоразредим
за индустриално приложение!
• Висококачествен двукомпонентен полиуретанов лак
предназначен за промишлено или професионално
приложение.
• Предназначен е за лакиране на всички
видове дървени, мебелни повърхности,
предмети и изделия от всякакъв вид
дървен материал.
• Притежава бърза съхливост, висока
твърдост, еластичност износоустойчивост,
водо- и химикалоустойчивост.
Съотношение на смесване: лак:втвърдител100т.ч.:23т.ч., обемно 9:2.
Съхнене: при 200С до 3 часа
Разход: 90– 110 g/m2 (9 – 12 m2/l )
от сместа за един слой (30 – 40 микрометра)

ЦВЕТНИ БОИ И
ЕМАЙЛЛАКОВЕ ЗА ЗАЩИТА
И ДЕКОРАЦИЯ НА ДЪРВО
ВОДОРАЗРЕДИМА
ДЕКОРАТИВНА БОЯ ЗА
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ
2092/91 ЕЕС, 35/2001 МЗГ Директива 2004/42/ЕС
• 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

АКВАКРИЛ AQ - 16
УНИВЕРСАЛНА БОЯ ЗА
ДЪРВО, МЕТАЛ И БЕТОН МАТ водоразредима
Директива 2004/42/ЕС
• Екологично чист безвреден продукт разработен в
съответствие със съвременните изисквания и европейски
норми за приложение и безопасност на продуктите.
• Боя на база висококачествена дисперсия, предназначена за
боядисване на нови, предварително грундирани дървени и
метални повърхности.
• За освежаване на стари покрития
експлоатирани на открито или в помещения.
• Може да се нанася директно върху стари
алкидни покрития.
Покритието е изпитано съгласно БДС EN
ISO 9227 и издържа без промяна 480 часа
на въздействие на неутрална солена мъгла
(5 %-ен разтвор на натриев хлорид във
вода, при температура (35 ± 2) °С.
Съхнене: 2 часа при 200С.
Разход: 100 – 120 g/m2 (7 – 9 m2/l)

АКВАКРИЛ AQ - 12
ЛАК ВОДОРАЗРЕДИМ ЗА
ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН
Директива 2004/42/ЕС
• Декоративно – защитен лак, подходящ е за употреба на открито
и в закрити помещения – мебели, дограма, огради и други.
Покритието е изпитано съгласно БДС EN ISO 9227 и издържа без
промяна 480 часа на въздействие на неутрална солена мъгла (5
%-ен разтвор на натриев хлорид във вода, при
температура (35 ± 2) °С.
• Безвреден продукт. При нанасяне
и
експлоатация не отделя вредни емисии.
• Лесно нанасяне, бързо съхнене, добра
покриваща способност
• Полученото покритие е здраво, еластично
с антислепващ ефект и устойчиво на
атмосферни влияния.
• При замърсяване може да се почиства с
миещи препарати.
Съхнене: пълно 4 - 6 часа при 200С в зависимост от вида на
основата.
Разход: 70 - 90 g/m2 /9-12 m²/l/

БЯЛ
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ОРАНЖ
ORANGE

СИН
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ЖЪЛТ
YELLOW

ЧЕРВЕН
RED

ЗЕЛЕН
GREEN

КАФЯВ
BROWN

ЧЕРЕН
BLACK

ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ
АКВАКРИЛ
ЛАК ЗА ПАРКЕТ водоразредим
копринен гланц или мат
Директива 2004/42/ЕС
• 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

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.
• Особено подходящ за спортни зали, фитнес-центрове
и мебели.
Съхнене: при 200С - 4 часа
Разход: около 15 m²/l

ПОЛИУРЕТАНОВ
ЛАК ЗА ПАРКЕТ
двукомпонентен
• Висококачествен продукт предназначен за лакиране
на дървени подови покрития, паркет, мебели, ламперии,
изделия за битово обзавеждане.Покритието ездраво, с висока
твърдост,износоустойчивост, водо и химикалоустойчиво.
• Употребява се в коминация с втвърдител в
обемно съотношение 4 : 1
Съхнене: 4 часа при 200С
Разход: 100 – 120 g/m2
Описание: Двукомпонентен продукт, произведен на база висококачествена
акрилатна смола и специални добавки за ултравиолетова защита на филма
( Компонент А), който се втвърдяват с разтвор на алифатен изоцианат
(Втвърдител за полиуретанов лак за паркет - Компонент Б).
Съдържа: О-Ксилен 20-25%; Метоксипропилацетат 6-8 %; n-бутилов ацетат
12-18 %; нефтени разтворители, леки ароматни 6-8 %.
Категория А) Бои и лакове. Подкатегория к) двукомпонентни продукти за
покрития – ППОР 500/500. Максималното съдържание на ЛОС за този
продукт е 500 g/l.
Предназначение: безцветно лакиране на паркет, дървени подове, греди,
стълби, предверия, веранди, ламперии, мебели, вградени шкафове, градинска
мебел, дограми, врати, прегради от дърво и други дървени изделия и повърхности
с изисквания към лаковото покритие за лесно нанасяне; бърза съхливост; висока:
твърдост, устойчивост на изтриване, устойчивост на вода, химикали, миещи и
почистващи препарати; траен гланц.
Продуктът е подходящ за лакиране на нови и освежаване на стари покрития,
експлоатирани на открито и вътре в помещения. Може да се използва като
завършващо покритие върху предварително оцветени дървени повърхности с
байцове, лазурни лакове и др.
Нанасяне: четка, валяк или шприцване.
Преди нанасяне в опаковката на компонент А /725 мл/ се добавя една опаковка
компонент Б /175 мл/ и се хомогенизира енергично. Така приготвеният лак трябва
да се нанесе до 60 минути след смесването с втвърдителя. Нанася се в два до три
слоя. Всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване на предходния (7
часа). Лакираните повърхности могат да се използват 48 часа след нанасяне на
последното покритие. За почистване на инструменти и зацапани места се използва
Разредител БК на “Лакпром” АД.

Разреждане: Лакът е в консистенция готов за нанасяне.
Съхнене: 7 часа при 20 0С.
Живот на сместа лак/втвърдител при 20 0С: 60 мин.
Разход: 100-120 гр/кв.м.
С една опаковка се покриват 8-10 кв/м.
Съхранение: в сухи и закрити складови помещения, предпазен от действието на
преки слънчеви лъчи.

ПОЛИУРЕТАНОВ
ЛАК ЗА ПАРКЕТ
ДВУКОМПОНЕНТЕН
ДВУКОМПОНЕНТЕН
КОМПОНЕНТ
КОМПОНЕНТ А
А

Лакът за паркет и втвърдителят за него се предлагат в комплект.

0˚-25˚С

(Компонент А - лак; Компонент Б - втвърдител)

РАЗМЕР 316/144

Гаранционен срок: виж маркировката.
ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕС
ЛП-ТС-180/2010
ОТКК
EN ISO 9001
R 10 – запалим
R 20/21 – вреден при вдишване и при контакт с кожата
R 36 – Дразни очите
R 65 – Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане
R 66 – Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на
кожата
R 67 - Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж
S 2 - да се пази от достъп на деца
S 25 - да се избягва контакт с очите
S 45 – при злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска
помощ и когато е възможно да се покаже етикетът
S 53 - да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба

725 ml
СМЕСИ

КОМПОНЕНТИТЕ

20 C - 7часа

ПАРКЕТ ЛАК УНИВЕРСАЛ
БЪРЗОСЪХНЕЩ гланц и мат
• Предназначен е за издържащо на натоварване, безцветно
лакиране на паркет и всякакви видове дървени подове,
стълби, предверия, ламперии, мебели, вградени шкафове,
врати, прегради от дърво и др., експлоатирани на закрито.
• Притежава висока твърдост, устойчивост
на износване и надраскване.
• Подчертава естествения цвят на
дървото. Устойчив на вода, миещи
и почистващи средства, лесен за
поддържане.
• Може да се използва като завършващо
покритие върху предварително оцветени
дървени повърхности с байцове, лазурни
лакове и др.
Съхнене: При 200С - 3 часа
Разход: 120 – 150 g/m2 за един слой

ЛЕПИЛА
ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ
водоразредимо
Предназначено е за залепване на:
• Паркет, дюшеме и други подови настилки от дърво
директно върху добре почистени циментови основи или
замазки.
• Дърво с дърво – детайли от дърво и
дървен фурнир.
• Корк, шперплат, фазер, нетъкан текстил
(деколин, велтер), каширани подови
настилки и други текстилни материали.
• Лепилният шев е гладък, еластичен и
устойчив на вода, миещи и почистващи
средства.
Отворено време при температура 200С - 20 – 25 минути.
Разход: за залепване на паркет - 200 – 300 g/m²
за залепване на подови настилки - 400 – 600 g/m²
за залепване на дърво с дърво - 180 – 250 g/m²

ЛАКОЛ – ДЪРВО
ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО
водоразредимо
• Предназначено е за употреба в мебелната промишленост
за залепване на детайли от масивна борова, твърда букова
или дъбова дървесина, фурнировани плоскости от ПДЧ,
ПДВ, МDF (плочи от ламинати), OSB (плочи от ориентирани
дървесни частици) и при производството на дограми.
• Използва се и в бита за залепване
на изделия от дърво предназначени
за вътрешна (интериорна) и външна
(екстериорна) употреба – огради,
парапети, градинска мебел, различни
дървени предмети и др.
• Лепилото притежава изключително
високи якостни показатели, стабилни при
различни режими на изпитване.
• Отговаря на изпитванията по БДС EN ISO 3251 за
свързващо вещество; БДС EN ISO 204; БДС ЕN ISO 205 за якост
на слепвани клас Д.
• Лепилният шев е прозрачен и притежава много добра
устойчивост на вода, миещи и почистващи средства и на
атмосферни влияния.
Отворено време при 200С от 4 до 9 минути
Якост на слепване на дърво с дърво:
- след 4 часа - над 7 N/mm²
- след 7 дни - над 10 N/mm²

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

