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ЛАКІ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Лак для підлоги з підвищеною зносостійкістю. Має хорошу 
еластичність і наноситься без розбризкування і потік. Покриття 
стійке до абразивного зносу, ударів та подряпин, до більшості 
побутових хімікатів, спиртів та гарячої води.

Уретан-алкідний лак  
для паркету 

CARAT FLOOR
ПЕРЕВАГИ

• Підвищена зносостійкість.

• Конкурентна ціна.

• 3 ступеня глянцю: матовий, шовкови-
сто-матовий, глянсовий.

Сфера застосування:
Підходить для лакування дерев’яних 
підлог у приміщеннях середнього 
ступеня експлуатації.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що лакується, повинна 
бути сухою і чистою. З пофарбованої 
раніше поверхні необхідно видалити 
старий лак, що відстає, поверхню 
відшліфувати до гладкості. 
Поверхню, раніше вкриту глянсовим 
лаком, відшліфувати до матовості 
для покращення адгезії.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
Mixon Carat та Solve W у пропорції 
10:1.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Лакування виконати 
у два шари нерозбавленим лаком. 
Необхідна температура повітря при 
нанесенні повинна бути від +5°С до 
+30°С. Занадто висока температура 
в приміщенні та протяг можуть 
викликати утворення слідів нахлеста 
та неякісної плівки лаку. При роботі 
пензлем та валиком слід уникати 
попадання повітря у лаковий шар. 
Слід бути уважним у кутах та інших 
місцях, де може зібратися зайвий 
лак. У цих місцях як робочий 
інструмент використовувати 
невелику кисть. Перед нанесенням 
шару рекомендується злегка 
відшліфувати поверхню.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Уретан-алкід

Сухий залишок 45-50 %

Щільність 0,9 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години – сухий від пилу
8 годин – повне висихання
1 тиждень – остаточне 
затвердіння

Час витримки між 
шарами

24 години

Витрата пиляна деревина 6-8 м2/л
стругана деревина 6-10 м2/л

Розріджувач
Mixon White Spirit
Mixon Solve W

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon White Spirit
Mixon Solve W

Зберігання
5 років 
t > 0OC

Пакування 1 л, 3 л, 10 л

904520Ступень глянцю

Мат   Глянець



Сфера застосування:
Підходить для лакування дерев’яних 
підлог у приміщеннях середнього 
ступеня експлуатації.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що лакується, повинна 
бути сухою і чистою. З пофарбованої 
раніше поверхні необхідно видалити 
старий лак, що відстає, поверхню 
відшліфувати до гладкості. 
Поверхню, раніше вкриту глянсовим 
лаком, відшліфувати до матовості 
для покращення адгезії.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
Mixon Parket Varnish та Solve W у 
пропорції 10:1.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Лакування виконати 
у два шари нерозбавленим лаком. 
Потрібна температура повітря при 
нанесенні повинна бути від +5°С до 
+25°С. Занадто висока температура 
в приміщенні та протяг можуть 
викликати утворення слідів нахлеста 
та неякісної плівки лаку. При роботі 
пензлем та валиком слід уникати 
попадання повітря у лаковий шар. 
Слід бути уважним у кутах та інших 
місцях, де може зібратися зайвий 
лак. У цих місцях як робочий 
інструмент використовувати 

невелику кисть. Перед нанесенням 
шару рекомендується злегка 
відшліфувати поверхню.

Однокомпонентний лак для паркету. Має високу стійкість 
до стирання, дряпання та впливу хімічних речовин. Добре 
розтікається та зберігає структуру деревини.

Уретан-алкідний лак 
для паркету 

PARKET VARNISH
ПЕРЕВАГИ

• Конкурентна ціна.

• 3 ступеня глянцю: матовий, шовкови-
сто-матовий, глянсовий.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Уретан-алкід

Сухий залишок 45-50 %

Щільність 0,90 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

8-12 години

Час витримки між 
шарами

24 години

Витрата 6-8 м2/л

Розріджувач
Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування 0.75 л, 2.5 л

904515Ступень глянцю

Мат   Глянець



Сфера застосування:
Підходить для більшості поверхонь 
яхт та човнів (палуби, щогли 
тощо) з деревини. Також можна 
використовувати для дерев’яних 
поверхонь предметів інтер’єру 
(вікна, двері, меблі тощо) та садових 
будівель (альтанки, лавки тощо). 
Застосовується для внутрішніх та 
зовнішніх робіт.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що лакується, повинна 
бути очищена від жиру, бруду і 
воску. На всіх етапах обробки 
деревина має бути сухою, із вмістом 
вологи нижче 20%. З раніше 
покритої лаком дерев’яної поверхні 
видалити лак, що відшаровується, 
поверхню відшліфувати до гладкості. 
Поверхню, раніше вкриту глянсовим 
лаком, відшліфувати до матовості 
для покращення адгезії.

Ґрунтування:
На нову дерев’яну поверхню 
необхідно нанести просочення для 
дерева Mixon Novotex Base і потім 
заґрунтувати сумішшю лаку Mixon 
Yacht Varnish та Solve W у пропорції 
10:1.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Лакування виконати 
у два шари нерозбавленим лаком. 
Необхідна температура повітря при 

нанесенні повинна бути від +5°С 
до +30°С. Уникати прямих влучень 
сонячних променів.

Алкідний лак для яхт. Містить УФ-фільтр, що сприяє зменшенню 
несприятливої дії сонячних променів на деревину. При нанесенні 
утворює плівку, стійку до атмосферних та механічних впливів. 
Покриття стійке до перепадів вологості та температури.

Уретан-алкідний лак для яхт

YACHT VARNISH

ПЕРЕВАГИ

• Конкурентна ціна.

• 3 ступеня глянцю: матовий, шовкови-
сто-матовий, глянсовий.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Уретан-алкід

Сухий залишок 45-50 %

Щільність 0,9 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

12-24 години

Час витримки між 
шарами

24 години

Витрата 6-8 м2/л

Розріджувач
Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 0.75 л, 2.5 л

Ступень глянцю

Мат   Глянець

904515


