
Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

Практически свойства

Здрави грундирани или негрундирани дървени повърхности

Повърхности от черни метали

Безцветен.

• Висока атмосфероустойчивост; 

• Висока устойчивост на изтриване; 

• Устойчивост на вода и алкално действащи вещества; 

• Лесен за нанасяне - отлична разливност.

Циментови основи

Варо-циментови основи

Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

Нанасяне Средства за нанасяне

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, 

обезмаслени и обезпрашени. Мазните петна отстранете с 

Разредител АМВ; 

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне. Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Технически показатели

Цветове

Нанасяне на втори слой след 8 часа

Пълно изсъхване 8 часа

Покривност (за един слой) 7-11 m²/L

Изсъхване на допир -

25

Техническо описание 

500

Подходящи основи Неподходящи основи

Външен вид(след разбъркване)
еднородна, бистра течност без 

видими механични примеси

Плътност, kg/L 0.89± 0.02

Време за изтичане

- фуния 6 mm, s  min

ТС-ОРГ-0017

Архитектурни

Леко яхтен лак Дърво

Интериор/Екстериор

Леко яхтен лак представлява еднокомпонентен полиуретанов гланцов лак - разтвор на 

уретаналкидна смола, в подходящи разтворители, сикативи, добавки.  Употребява се за 

лакиране на предварително грундирани или негрундирани дървени повърхности на 

открито и закрито (Напр. подове, яхти, ламперии, мебели и др.).

Почистете старите повърхности от прах, мазни петна и други 

замърсявания.

Нови дървени повърхности Боядисвани/лакирани дървени повърхности



Етап Слоеве

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения при температура до 30°С, предпазени от 

преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка. 

0.650L и 2.5L

Финишен слой Леко Яхтен лак I

Мерки за безопасност

Разредител АМВ.

Леко Яхтен лак I-II

Почистване

-

Леко импрегнационен 

грунд за дърво

Междинен 

слой
Леко Яхтен лак

-Грундиране

I Не се нанася

I Не се грундира

Леко Яхтен лак 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.

Съхранение

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Начин на 

работа

Върху подготвените повърхности нанасeте два слоя Леко яхтен лак, разреден при необходимост с до 4% 

разредител АМВ. Вторият слой нанасете след пълното изсъхване на предходния. 

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Валяк

Използвайте валяк с дължина на влакното 4-

6mm.

Разреждане С разредител АМВ до 4%. Пистолет

Продукт

Използвайте машини за безвъздушно 

полагане, конвенционален пистолет.

Разфасовки:

Препоръчителни системи

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Продукт Слоеве


