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Smaltoxyl Hydro 

Parquet Varnish 

Водоразтворим лак за 
дървени подови 
настилки 

Разходна норма: 12-
14 м²/л 

Време за съхнене: 
½-1 час 

Разреждане: готов за 
употреба 

Повторно полагане: 
4-8 часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Полагане: Четка, валяк, 
пистолет 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

PARQUET VARNISH HYDRO е водоразтворим прозрачен лак, 

подходящ за нови и стари дървени подови настилки. 

Подчертава естествената красота на дървото, не се напуква 

или лющи. Нанася се изключително лесно и съхне бързо. 

Специалният му състав създава повърхност, която 

комбинира твърдост, осигуряваща много висока устойчивост 

на триене, надраскване и миене, а също така и еластичност, 

която позволява на лака да следва естественото движение 

на дървесината, без да се напуква. 
 

 

Вид Гланц и сатен. 

Специфично 
тегло 

1,04 ± 0,02 кг/л 

Разходна 
норма: 

12-14 м²/л на слой в зависимост от 

абсорбиращата способност на повърхността. 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба. 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след ½-1 час. 

Повторно 
полагане: 

4-8 часа след предишното полагане. 

Посоченото по-горе време се удължава при 

ниски температури и висока влажност. 

ЛОС class 
„Интериорни и екстериорни декоративни лакове 

и бои за дърво“. Тип Y. Пределно допустима 

стойност на ЛОС 

=130 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в 

готов за употреба продукт = 129 г/л. 

VOC или ЛОС: Летливи органични съединения с 

точка на кипене <250ᵒC. 

Устойчивос

т на 

износване 

20 мг (Taber test CS17/1000/1000). 

Оттенъци 
Прозрачен гланц и сатен 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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За да се осигури правилно сцепление на продукта, повърхността 

трябва да бъде почистена от прах, грес, мазнини, обелена стара боя, 

ронливи частици и др. Преди нанасяне се препоръчва обработка с 

шкурка и грижливо почистване на праха, особено ако полагането ще 

се извършва върху стар лак. При полагане върху стари лакирани 

повърхности, старият лак трябва да се отстрани.  

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбърква се много добре и се полагат един или два слоя подходящо 

разреден PARQUET PRIMER HYDRO. След като изсъхне се обработва с 

фина шкурка, почиства се от прах и се полагат един или два слоя 

PARQUET VARNISH HYDRO GLOSS или SATIN до придобиване на 

желания гланц. Преди употреба да се разбърка много добре. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете старателно 

маслото от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с 

топла вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани 

единствено с много силни почистващи средства. 
 

 

Температура в помещението 8-30 ºС и относителна влажност по-ниска 

от 80%. Максималното съдържание на влага не трябва да надвишава 

18% за меките и порести видове дървесина и 15% за твърдите видове. 

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. 
 

 

В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се 

нуждае от означение на опасността. За повече информация, моля 

вижте Информационния лист за безопасност на продукта. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца 

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 

продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

http://www.vechro.gr/

