
ЗАВЪРШЕК РАЗЦВЕТКИ

ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - 
ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ

РАЗРЕЖДАНЕ

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир
3-4 h

Нанасяне на 
следващ слой
20-24 h

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Мат        Сатен              Гланц

LUSSOLAC SB
Полиуретанов лак за дърво, 
разтварян с разтворител

Предимства:

• С изключителна твърдост и еластичност, подходящ за екстериорни и    
  интериорни приложения
• Подсилен с полиуретан и UV филтри за максимална устойчивост на   
  атмосферни влияния и слънчеви лъчи

Безцветен 
и  в 11 
готови 
разцветки

ЗАЩИТА НА ДЪРВО

Еднокомпонентен лак разтварян с органичен 
разтворител, подсилен с полиуретан, предназначен 
за защита на дървени повърхности в интериорни 
и екстериорни помещения. С висока еластичност 
и твърдост и отлично разнасяне. Благодарение на 
полиуретановата смола, лакът има изключителна 
устойчивост при неблагоприятни атмосферни 
условия (влага, слънцегреене). Съдържащите се в 
него UV филтри защитават дървената повърхност 
от ултравиолетовите слънчеви лъчи.

Вискозитет
55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност
0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Лак с повишена 
устойчивост, 

съдържащ 
полиуретанови 

смоли

Лак с UV 
филтри за 

устойчивост 
на слънчеви 

лъчи

Гланц (коефициент на 
отражение)
• При 60° (ISO 2813): 
Гланцов лак: > 90 единици 
Сатенен лак: 20 - 40 единици 
Матов лак: < 15 единици

РАЗХОД

За два слоя
6-8 m2/L

За един слой
12-16 m2/L

Συστήματα Προστασίας Ξύλου
Wood Protection Systems

High gloss protective film 
for maximum
protection

Βερνίκι Εμποτισμού 
Ξύλου Πολυουρεθάνης

Wood Stain
Polyurethane Based

Για φυσικό αποτέλεσμα 
αναδεικνύοντας τα νερά 
και την υφή του ξύλου
For natural finish 
embellishes wood grain 
and texture

Προστατεύει από την 
ηλιακή ακτινοβολία με 
φίλτρα UV

Sun protection with
UV filters

Εξωτερική και εσωτερική 
χρήση

Exterior and interior use

Βερνίκι Ξύλου 
Πολυουρεθάνης

Wood Varnish
Polyurethane Based

Ανθεκτικό και 
προστατευτικό gloss/
satin/mat φιλμ
Durable and protective 
Gloss/satin/mat film

Προστατεύει από την 
ηλιακή ακτινοβολία με 
φίλτρα UV

Sun protection with
UV filters

Εξωτερική και εσωτερική 
χρήση

Exterior and interior use

Βερνίκι Θαλάσσης 
Πολυουρεθάνης

Yacht Varnish
Polyurethane Based

Προστατευτικό high gloss 
φιλμ για τη μέγιστη
προστασία

Μέγιστη προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία και τις 
έντονες καιρικές συνθήκες 
με φίλτρα UV και HALS 
φωτοσταθεροποιητές

Maximum protection 
against weathering and 
sun with UV filters and 
HALS light stabilizers 

Εξωτερική και εσωτερική 
χρήση

Exterior and interior use

Συντηρητικό Ξύλου 
Για Προστασία Aπό 
Μύκητες και Έντομα
Wood Preservative 
For Protection Against 
Fungi And Insects

Η απαραίτητη 
προετοιμασία για μακράς 
διάρκειας προστασία 
από μύκητες και έντομα

The necessary
pre-treatment
against fungi and
insects for long
lasting results

ΒΗΜΑ STEP ΒΗΜΑ STEP

1 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
PRE-TREATMENT

ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
TOP COAT
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Σύστημα Βάσεως Διαλύτου
Solvent Based System
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Σύστημα Βάσεως Νερού
Water Based System
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ή
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or

Προστατέψτε και
αναδείξτε το ξύλο

Protect and
beautify wood
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Teak Oil
Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα

Penetrating oil for hard wood

Άχρωμο
Colorless

Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
High resistance to weathering

Προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων
(π.χ. τικ, όρεγκον, δρυς, μαόνι) σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

Hard wood protection and refreshment for exterior and interior use 
( e.g. teak, oregon, rosewood, mahogany)

βάσεως
διαλύτου

solvent
based

Decking Oil
Λάδι εμποτισμού πολυουρεθάνης

για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα
Penetrating polyurethane oil 

for exterior wooden decks 

Άχρωμο
Colorless

Μεγάλη αντοχή στα χημικά και στις καιρικές συνθήκες
High resistance to chemicals and  weathering

Αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων
Waterproofing and protection of  wooden decks

βάσεως
διαλύτου

solvent
based

βάσεως
νερού

water 
based

Wooden Floor 
Protection

Σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού
Wooden floor protection system water based

Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα
Easy application on interior wooden floors

Άχρωμο τελικό φινίρισμα σε  GLOSS ή SATIN Φινίρισμα
Colorless in GLOSS or SATIN Finish

Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια
υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
Polyurethane top coat varnish with high resistance

to abrasion, engraving and cleaning

+30 210 55 89 400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/
TECHNICAL SUPPORT

До 3%
• С разтворител за работа с четка 
Т-300 (при работа с валяк/четка)
• С разтворител за работа с пистолет 
Т-350 (при работа с пистолет)

Безцветен (Gloss) 180 mL 750 mL 2,5 L

Безцветен (Satin,Mat) 750 mL 2,5 L

Готови разцветки (Gloss) 180 mL 750 mL



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - 
ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

TIPS

СТЪПКИ

За интериорни и екстериорни дървени повърхности.

2 3

Разрежда се 3%  с разтворител 
за работа с четка T300 или 3%  с 
разтворител за работа с пистолет 
T350 и се разбърква добре преди 
употреба.

Нанася се първият слой с 
валяк, с четка или с пистолет.

Следващ слой, ако e необходимо, 
се нанася след 20-24 часа.

• Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH, като 
влажността на дървото не трябва да 
надвишава 18%.
• Валяци и четки се почистват с 
разтворител за работа с четка Т-300, 
а след това се измиват със сапун или 
с миещ препарат. Пистолетите се 
почистват с разтворител за работа с 

пистолет Т-350.
•  Свеждайте до минимум излишния 
разход на лак, като пресмятате точно 
количеството, което ви е необходимо.
• Събирайте остатъчните количества 
лак, за да ги използвате повторно. 
След нанасяне на лака, затворете и 
запечатайте добре съда и го съхранете 

за бъдеща употреба.
• Не изливайте замърсените от 
миенето води на места, откъдето 
може да попаднат във водоносните 
пластове. Консултирайте се с местните 
общински власти за тяхното събиране и 
депониране.

ЗАЩИТА НА ДЪРВО

1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

ЛОС (Летливи органични съединения) УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен 
опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото 
приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената 
от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква 
отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и 
съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира  настоящия документ  без 
предварително известяване.

“Лакове и лазурни покрития за вътрешна / 
външна употреба”, Пределната стойност на 
ЛОС е 400 g/L. Максималното съдържание на 
ЛОС в продукта (готов за употреба) е 399 g/L.

Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху 
етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете 
и безопасността по време на употреба, при поискване, се 
предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на 
Токсикологичен Център +359 2 9154 233

5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се 
съхраняват затворени, на сенчесто място, 
далече от преки слънчеви лъчи.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли или мазнини по тях, 
и изшкурени.

Върху нови дървени повърхности се нанася консервант за дърво Diaxyl Extra разтварян с 
разтворител за защита от гъбички и насекоми.


