
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
616/Януари 2014 

Отменя и замества всички предишни издания 
 

ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК – нова формула 
 

 
Предназначение: • Декорация на дървени повърхности в закрити помещения и на открито; 

• Лакиране на дървени конструкции, стрехи, огради, дървени жилищни 
облицовки и други дървени елементи. 

  
Свойства: • Отлична проникваща способност; 

• Дълготрайна защита срещу атмосферна влага и UV- лъчи; 
• Осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинации 

на лакираните изделия; 
• Добро поведение при нанасяне – много добра разливност; 
• Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка. 

  
Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 
  
Външен вид на лака след разбъркване:  
(визуално) 

Хомогенна, оцветена опалесцираща течност. 

  
Съдържание на нелетливи в-ва, 125°С, 1 h: 
(БДС ЕN ISO 3251) 

Min 38 % 

  
Време за изтичане, фуния 6mm, (23±0,5)°С:  
(БДС EN ISO 2431) 

min 45 s 

  
Плътност: 
(БДС ЕN ISO 2811-1) 

0.90-0.97 kg/L 

  
Време за пълно изсъхване, (23±2)oС: 
(БДС EN 29117) 

До  24 h 

  
 
 

Разход:           80-120 ml/m2  

  

 

Лак за дърво на база алкидна смола, 
разтворена в органични разтворители 

Външна употреба 

Вътрешна употреба 

ХАРАКТЕРИСТИКА 



 

 

 

Съхнене:  
 Въздушно. 

  
Колористика: ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК- нова формула се произвежда в 

следните основни цвята по фирмен каталог: 
бор,кестен,палисандър,махагон,орех, 
ебонит,дъб,венге,ела,смърч,череша,вишна,бреза и 
безцветен. 
Могат да се произвеждат и други цветове по желание на 
клиента или по мостра. 

  
Опаковка: Метални опаковки с вместимост 650 ml и 2,5 L. 

Възможно е използването и на други опаковки след 
предварително споразумение с клиента. 

  
Съхранение: Температура на съхранение - до 30°С. 

Да се а светлина и нагревателни уреди! 
Да се пази от достъп на деца! 
Срок на съхранение:24 месеца от датата на производство 
във фабрично затворена опаковка. 

  
Разреждане: Продуктът е готов за употреба.Разреждане с разредител 

АМВ до 5% ( при необходимост). 
  
Подготовка за работа: Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, 

смолни остатъци и ерозирала дървесина. 
  
Средства за нанасяне: Четка или шприц-пистолет. 
  
Почистване на инструментите: Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ. 
  
Условия за нанасяне:  Работи се при температура над 5°С и относителна 

влажност на въздуха 60%. 
Първи слой: Нанася се равномерно до насищане на 
повърхността. 
За по-добър вид след изсъхване на първия слой се 
препоръчва шлайфане на повърхността. 
Втори слой: След изсъхване на първия ( до 24 часа).  
 

  
Подходящи основи: • Здрави нелакирани и импрегнирани дървени 

повърхности; 
• Грундирани стари дървени повърхности; 
• За други основи, моля консултирайте се с нас. 

  
Неподходящи основи: • Метални повърхности; 

• Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки; 
• Боядисани и лакирани дървени повърхности. 

  



 

 

 

Подготовка на основата: • Премахване на ерозирала дървесина; 
• Почистване от смолни остатъци; 
• Китване на пукнатини и други дефекти; 
• Шлайфане на дървените повърхности и почистване 

от прах; 
• Грундиране с Леко грунд за дърво импрегнационен. 

    

 
Система за нанасяне:   
             
 

Основа Нови  Дървени повърхности 
Грундиране Леко грунд за дърво импрегнационен 
Първи слой Леко лазурен лак нова формула 
Втори слой Леко лазурен лак нова формула 

 

  
  

 
Хигиена и безопасна работа: ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК- нова формула се класифицира като 

пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да 
се спазват изискванията за противопожарна безопасност и 
производствена хигиена. 
При необходимост – справка с Информационния лист за 
безопасност. 

  
 

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, 
които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят 
качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да 
са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 
 


