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Decorative Coatings

Паркетний ґрунт VN106.77   
PARQUET FILLER

Паркетний лак VS100.ХХ    
PARQUET VARNISH

Яхтний лак VS102.ХХ  
YACHT VARNISH

Деревозахисний 
засіб

BS505.ХХ  
VARNISHED WOOD PRO-
TECTOR

Змивання фарби BO100.00  
PAINT REMOVER
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Паркетний ґрунт

VN106.77   
PARQUET FILLER

ОПИС
Однокомпонентний нітроцелюлозний прозорий пороза-
повнювач. Застосовується для ґрунтування дерев'яних 
підлог до їх лакування. Не підходить для використання 
разом з водорозчинними та поліуретановими лаками. 
Можна ґрунтувати шпателем. Для ґрунтування пен-
злем можна розбавити нітроцелюлозним розчинником. 
Порозаповнювач можна використовувати на дерев'яних 
підлогах будь-якого виду, особливо у разі смолянистих та 
маслянистих сортів деревини та хімічно обробленої дере-
вини (наприклад, оброблений амонієм дуб). Зменшує чер-
воний колір, який набуває ядерна сосна, якщо її обробити 
лаком, що твердне під впливом кислоти. При змішуванні 
зі шліфувальним пилом застосовується як шпаклівка для 
деревини.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Швидка сушка

 • Легке шліфування

 • Високе наповнення

 • Висока стійкість до подряпин

Загальні характеристики Поразаповнювач

В'язкість, с./DIN6 20oC 100"

Сухий залишок 27+0,03%

Щільність (кг/л) 0,94±0,01

Змішування За об'ємом

PARQUET VARNISH SEALER 100 %

Розріджувач:  TN200 до 110 % 

Нанесення

Способи нанесення Пензлик, валик або пневмо-
розпилювач

Температура при нанесенні 15-25оС з відносною вологістю 
повітря 40-70 %

Інтервал між шарами 25-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3 години (проміжне 
шліфування)

Витрата 100-150 г/м3 (на кожен шар)

Кількість шарів 1-3 і більше

Товщина сухої плівки (1 шар) 15-20 µm

Сушіння
Час сушіння залежить від вологості та температури, а також 
вентиляції.

Температура 20ОС

Висихання на відлип 20-30 хвилин

Сухий для шліфування близ. 3 годин

Шліфування Перед ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р 280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І БЕЗПЕКА:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25оС.
Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити лак слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись усіх 
вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Зміст
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Паркетный лак

VS100.ХХ   
 PARQUET VARNISH

ОПИС
Однокомпонентний уретан-алкідний лак для паркету. 
Застосовується для обробки дерев'яних підлог у житло-
вих та офісних приміщеннях. Після висихання створює 
тверде зносостійке покриття стійке до подряпин, здавлю-
вання, пошкодження та впливу хімікатів, і тому ідеально 
підходить для поверхонь, що потребують особливої   
зносостійкості. Можна використовувати на необроблених 
або заздалегідь оброблених поверхнях. При маслянистих 
і смолистих породах деревини (наприклад, дерево тика) 
шар лаку слід наносити після машинного шліфування 
якнайшвидше. Рекомендуємо використовувати як шар 
грунтовки VN106 PARQUET VARNISH SEALER. 
НЕ НАНОСИТИ PARQUET VARNISH на білу або пастельну 
морилку.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Стійкість до фізичних та хімічних факторів

 • Утворює гладку поверхню

 • Висока стійкість до подряпин

 • Легко миється з милом та миючим 
засобом

Загальні характеристики Лак

В'язкість, с./DIN6 20oC 160"

Сухий залишок 52±0,03%

Щільність (кг/л) 0,91±0,01

Ступінь глянцю

GL.20

GL.40

GL.90

Змішування За об'ємом

PARQUET VARNISH 100%    

Розріджувач:  TS100                 до 10% 

Нанесення

Способи нанесення Пензлик, валик або пневмо-
розпилювач

Температура при нанесенні 15-25оС з відносною вологістю 
повітря 40-70%

Інтервал між шарами 5-6 годин при 20оС

Після висихання Через 5-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата 70-90 г/м3 (на кожен шар)

Кількість шарів 1-2 і більше

Товщина сухої плівки (1 шар) 30-40 µm

Сушіння
Час сушіння залежить від вологості та температури, а також 
вентиляції.

Температура 20ОС

Висихання на відлип 2-3 години

Сухий для шліфування бл. 5-6  годин

Шліфування Перед ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р 280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І БЕЗПЕКА:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25оС.
Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити лак слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись усіх 
вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Зміст
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Яхтний лак

VS102.ХХ   
YACHT VARNISH

ОПИС
Однокомпонентний уретан-алкідний яхтовий лак. 
Застосовується для декоративного захисту дерев'я-
них поверхонь при внутрішній обробці морських 
транспортних засобів. Після висихання створює 
тверде зносостійке покриття стійке до подряпин і 
підвищеної вологості.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Стійкість до фізичних та хімічних фак-

торів

 • Висока стійкість до подряпин

 • Легко миється з милом та миючим 
засобом

Загальні характеристики Лак

В'язкість, с./DIN6 20oC 160"

Сухий залишок 52±0,03%

Щільність (кг/л) 0,91±0,01

Ступінь глянцю

GL.20

GL.40

GL.90

Змішування За об'ємом

YACHT VARNISH 100 %    

Розріджувач:  TS100                 до 10 % 

Нанесення

Способи нанесення Пензлик, валик або пневмо-
розпилювач

Температура при нанесенні 15-25оС з відносною вологістю 
повітря 40-70 %

Інтервал між шарами 5-6 годин при 20оС

Після висихання Через 5-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата 70-90 г/м2 (на кожен шар)

Кількість шарів 1-2 і більше

Товщина сухої плівки (1 шар) 30-40 µm

Сушіння
Час сушіння залежить від вологості та температури, а також 
вентиляції.

Температура 20ОС

Висихання на відлип 2-3 години

Сухий для шліфування бл. 5-6 годин

Шліфування Перед ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р 280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І БЕЗПЕКА:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25оС.
Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити лак слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись усіх 
вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Зміст
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Деревозахисний засіб

BS505.ХХ  
VARNISHED WOOD PROTECTOR

ОПИС
Декоративний алкідний засіб призначений для декора-
тивного оздоблення деревини. Матеріал містить активні 
речовини для захисту деревини від плісняви, синяв та 
кліматичних впливів. Вхідний до складу виробу УФ-фільтр 
збільшує стійкість покриття до УФ-випромінювання. 
Просочення слід застосовувати при роботі з новими 
та обробленими раніше деревозахисними засобами 
дерев'яними основами при зовнішніх роботах, наприклад, 
дерев'яними фасадами, огорожами, дверима, вікнами, 
дерев'яними настилами, парканами, терасами. Наносить-
ся пневматичним розпорошенням, пензлем або валиком. 
Перед застосуванням ретельно перемішати та перевірити 
однорідність.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Глибоке проникнення у дерев'яні по-

верхні

 • Зберігає зовнішній вигляд текстури 
деревини

 • Висока світлостійкість, стійкість до 
вигоряння.

Загальні характеристики WOOD PROTECTOR

В'язкість, с./DIN4 25oC 60"

Сухий залишок 52±0,03 %

Щільність (кг/л) 0,91±0,01

Витрата 100-130 г/м3 (на кожен шар)

Ступінь глянцю GL.50

Смешивание За об'ємом

WOOD PROTECTOR 100 %    

Розріджувач:  TS100                 до 10 % 

Код продукту Колір

BS505-00-0010 Безбарвний

BS505-00-2910 Тобако

BS505-00-2917 Сосна

BS505-00-2975 Кориця

BS505-00-3647 Дуб

BS505-00-3650 Темний дуб

BS505-00-8473 Античний горіх

BS505-00-8500 Горіх

BS505-00-8673 Античний дуб

BS505-00-8955 Фундук

BS505-00-9501 Чорний

Сушіння
Час сушіння залежить від вологості та температури, а також вентиляції.

Температура 20ОС

Висихання на відлип 3-4 години

Сухий для шліфування бл. 24 годин

Нанесення повторного шару через 16 годин

Шліфування Перед ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р 280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І БЕЗПЕКА:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при температурі 10-25оС.
Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити лак слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись усіх вимог техніки 
безпеки. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Зміст
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Змивання фарби

BO100.00  
PAINT REMOVER

ОПИС
Однокомпонентний засіб на основі розчинника для 
видалення старого лакофарбового покриття. Засто-
совується на дерев'яних та металевих поверхнях. 
Нанести на старе покриття один шар за допомогою 
кисті та почекати 5-10 хвилин, після чого видалити 
шар. Якщо одного шару недостатньо, то дію потріб-
но повторити зі збільшеною кількістю засобу та 
більшим проміжком часу.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Дуже добре розчиняє шар лакофарбової 

плівки

 • Швидке видалення лакофарбових по-
криттів

 • Просте застосування
Загальні характеристики PAINT REMOVER

В'язкість, с./DIN4 25oC 3500"

Щільність (кг/л) 1,2±0,01

Нанесення
Способи нанесення Пензлик

Інтервал між шарами 5-10 хвилин при 20оС

Витрата 250-550  г/м3 (на кожен шар)

Кількість шарів 1-2 і більше

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І БЕЗПЕКА:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25оС.
Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити лак слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись усіх 
вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Зміст
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