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Smaltoxyl Hydro 

Екологичен, защитен и 

декоративен лак за дърво 

Разходна норма: 15-
20 м²/л 

Време за съхнене: 
1-2 часа 

Разреждане: 5-10% с 
вода 

Повторно полагане: 
4-6 часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Полагане: Четка, валяк, гъба 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

SMALTOXYL hydro е екологичен, водоразтворим лак за дърво, 

без мирис и с ниска плътност. Има защитна и декоративна 

функция и е подходящ за всяка дървена повърхност.  

Идеален за използване на открито. Подчертава естествената 

красота на дървото, без да се напуква или бели.  Лакът е с 

малки пори и предпазва дървото, осигурявайки 

непромокаемост и дишане.  Има изключителна способност 

за сцепление със стари алкидни лакове. Лакът има 

подходящи UV филтри, които предоставят ефективна защита 

от ултравиолетово лъчение.  Благодарение на специалния 

състав, не позволява растежа на мухъл и плесени в 

положените слоеве. Запазва своята еластичност, в резултат 

на което следва естествените движения на дървото. 

Намалено съдържание на опасни вещества. Намалено 

съдържание на летливи органични съединения (VOC). 
 

 

Вид Гланц и сатен. 

Специфично 
тегло 

1,02-1,04 кг/л. 

Разходна 
норма: 

15-20 м²/л на слой върху правилно подготвена 

повърхност. 

Разреждане 
5-10% на обем с вода. 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след 1-2 часа. 

Повторно 
полагане: 

4-6 часа след предишното полагане. Посоченото време 

се удължава при ниски температури и висока 

влажност. 

ЛОС class 
„Интериорни и екстериорни декоративни лакове и 

бои за дърво“. Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 

130 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за 

употреба продукт = 60 г/л VOC или ЛОС: летливи 

органични съединения с точка на кипене < 250 ºC. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Оттенъци 
Гланц: Прозрачен. 

Сатен: Прозрачен и готови оттенъци 

Крайният оттенък зависи от естествения цвят на 

дървесината, нейната абсорбираща способност и 

броя на положените слоевете. 
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Повърхността се обработва с шкурка и грижливо се почиства от 

праха. За ефективна защита на новите дървени повърхности от 

дърворазрушаващи плесени, нанесете един слой SMALTOXYL hydro 

КОНСЕРВАНТ. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре преди употреба и по време на боядисване. Върху 

суха, идеално чиста повърхност нанесете два слоя SMALTOXYL hydro, 

като следвате посоката на дървесния рисунък. Преди полагане на 

втория слой, повърхността се обработва със шкурка по посока на 

дървесния рисунък. 

 Минимизиране на загубата на материал: за повърхност равна на 10 

м² и два слоя, ще Ви потрябват 1,2 л продукт. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с 

Разредител № 1 на VECHRO, а след това с топла вода и сапун. 

Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни 

почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с 

продукта вода в подпочвените води. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 
 

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка 

слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. 

Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната 

употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие 

на жизнения им цикъл върху околната среда. 
 

 

Съдържа биоциди [IPBC (55406-53-6) за защита на слоевете от 

развитие на плесен. Не замърсявайте подпочвените води по време на 

употреба или след нея. Съдържа 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 

(IPBC), 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2-Methyl-3(2H)-isothiazolone 

(MIT) и CIT/MIT. Може да предизвика алергична реакция. 

Отговаря на критериите за присъждане на екологична маркировка 
312/2014/EO. 

 
 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на 

акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта 

е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
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продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 
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