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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД   

BELTOP UV Plus new 

ОПИС 

Beltop UV Plus е високоиздржлив премаз којшто на дрвото му дава долготрајна 

заштита од временски влијанија.  

Истовремено овозможува декоративно обојување и ја облагородува дрвената 

површина. Идеален е за заштита на дрво изложено на лоши временски влијанија 

(сонце, ултра-виолетово зрачење, дожд, мраз). На површината ѝ дава сјаен 

завршен изглед.  

СОСТАВ  

Алкидни честички, пигменти отпорни на временски влијанија и УВ зраци, УВ 

апсорбери, УВ филтри, ловци на слободни радикали, водоотпорни супстанции и 

деароматизирани органски раствори.  

СВОЈСТВА 

Beltop UV Plus е дебелослојна лазура за дрво што ја нагласува структурата на 

дрвото, давајќи ѝ свиленкасто-сјаен завршен изглед. Премазот е тиксотропен, 

што значи дека е лесен за нанесување и не протекува од четката. Поради УВ 

филтрите и УВ апсорберите што ги содржи, ефективно го заштитува дрвото од 

штетното дејство на сончевата светлина.   

Премазот не се лупи и може лесно да се освежи. 

BELTOP UV PLUS  
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НАНЕСУВАЊЕ  

Овој производ се употребува за заштита на површини на сите видови дрво во 

затворен простор и на отворено. Особено е погоден за заштита на прозорци и 

врати бидејќи ја зголемува нивната димензионална стабилност, како и за 

заштита на елементи од тврдо листопадно дрво.   

НИЈАНСИ   

Beltop UV Plus се произведува во стандардни нијанси на бои според легендата 

на бои.  

Нијансите на бои се создадени врз основа на избрано дрво од смрека. Бидејќи 

дрвото е природен материјал, може да се појави разлика во нијанса на дрво од 

различен квалитет. На други видови дрво, нијансите може значително да се 

разликуваат, и поради тоа, секогаш препорачуваме нанесување на 

прелиминарен тест-премаз на мал дел од дрвото.  

Нијансата на Beltop UV Plus на дрвото исто така зависи од претходната 

обработка на дрвото и бројот на премази. На погруби, лошо избрусени површини 

бојата е повеќе изразена отколку на помазни површини. Посилна и 

позабележителна боја се добива со нанесување на повеќе слоеви.   

Одредени бои може да се измешаат за да се добијат многубројни нијанси. 

Миксот од бои може да се тестира на мала даска што ќе го има истиот краен 

резултат како и дрвото што ќе се премачкува. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА   

Новото дрво мора да биде суво (влажност околу 15 %), чисто и фино избрусено, 

и за надворешна употреба, премачкано со belles. При обновување на стари 

лазури за дрво, подгответе ја површината според инструкциите дадени во делот 

„Одржување на премазот“. 
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ДРВО НА ОТВОРЕН ПРОСТОР  

Прво заштитете го дрвото на отворен простор со Belles, што овозможува 

превентивна заштита а дрвото од мувла, гниење и инсекти.   

Потоа нанесете Beltop UV Plus во пропишаната количина. Добро е да го 

заштитите дрвото од сите страни, и дрвените облоги со барем еден слој на 

задниот дел. Во одредени услови дрвото може премногу да се навлажни (од 

вода што протекува на задниот дел после силен дожд). На помалку изложени 

површини (заштитени од сончеви и временски влијанија - под покрив) 1 литар е 

доволно за површина од 12–16 m2. Обично ова се постигнува со два тенки слоја. 

Ако посакувате погуст изглед на премазот, нанесете Beltop UV Plus во два слоја 

малку пообилно, така што потрошувачката ќе биде 1 литар за приближно 10–12 

m2.  

На најизложени делови или за заштита на димензионална стабилност на дрвото 

(прозорци, врати), нанесете доволна количина Beltop UV Plus така што 1 литар 

ќе покрие 6-10 m2 дрво. По правило, може да нанесете три слоеви. За 

нестандардни квалитети на дрво, бројот на слоеви мора да се прилагоди на 

дадените критериуми за покривна моќ.   

Ако сакате да го задржите природниот изглед на дрвото на отворен простор, 

употребувајте безбоен Вeltop UV Plus, којшто нуди заштита против УВ зрачење. 

ДРВО ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР   

Заштита на дрвото со Belles во средини за живеење не е потребна, освен за 

места со влажност (кујни, купатила, подруми).    

Во затворен простор, Beltop UV Plus се користи за декоративна заштита на 

дрвото, и токму затоа количината на слојот не е важна. Најчесто се посакува 

мазна површина со добар изглед што значи дека мора да се нанесат барем два 

слоја. Нежно избрусете ја површината по нанесувањето на првиот слој (хартија 

за брусење бр.220). Покривноста варира во широка граница од 10 m2 за побогат 

изглед до 16 m2 или повеќе m2 на литар Beltop UV Plus во два слоја. На задните 

страни од плочите нанесете барем еден слој Beltop UV Plus.  
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НАЧИН НА НАНЕСУВАЊЕ   

Пред нанесување, добро измешајте ја лазурата Beltop UV Plus и нанесете ја 

неразредена со четка или валјак. Внимавајте да биде добро и подеднакво 

нанесена со четка или валјак, така што пропишаната количина ќе се искористи 

за премачкување на површина од 1 m2. Прскање со Вeltop UV Plus е возможно 

само во комбинација со нанесување со четка. Употреба на комбиниран метод од 

прскање и премачкување со четка значително го скратува времето на работа, ја 

истакнува структурата на дрвото и го израмнува дебелиот слој на Вeltop UV Plus.     

Нормално, прскањето бара искуство и следење на инструкциите за употреба:  

 Прскајте од растојание на 10–15 цм, во спротивно, премногу премаз ќе 

се испрска наоколу. 

 Нагодувањето на количината на премазот зависи од искуството на 

корисникот. Колку што е корисникот поискусен, толку е побрза работата 

и толку е поголем протекот на слојот што се нанесува. 

 Поголеми површини се прскаат со рамен млаз на премазот од правилни 

агли од насоката на прскање. 

 Рабови може да се прскаат со кружен млаз или рамен млаз паралелен 

на насоката на прскање. 

 Прскајте во тенки слоеви за да не тече премазот. Дебелината на 

последниот слој мора да одговара на препишаната потрошувачка. 

 Осигурајте се дека млазницата е секогаш чиста. 

Не е препорачливо прскање од страна на неискусни корисници. 

СУШЕЊЕ 

Премазот е сув во рок од 6 до 10 часа во нормални услови (20 °С, 65 %, 

релативна влажност на воздухот). Премачкајте повторно по 24 часа или откако 

претходниот слој е целосно исушен. Најсоодветна температура за работа е 15–

25 °С. Релативната влажност на воздухот треба да биде под 80 %. На повисоки 

температури времето на сушење е пократко; на пониски температури времето 

на сушење се зголемува. Времето на сушење е подолго и при нанесување на 
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подебели слоеви премаз. Ве советуваме да не работите на температури пониски 

од 5 °С.   

Избегнувајте премачкување на силна сончева светлина и веднаш после дожд. 

Високата влажност на воздухот исто така го зголемува времето на сушење.   

Во пролет и есен, кога температурите се веќе ниски и влажноста на воздухот 

наутро и навечер е повисока, премачкувајте ја дрвената површина во средината 

на денот кога температурите се повисоки и влажноста на дрвото и воздухот е 

пониска. Ве советуваме да не премачкувате на ниски температури и висока 

воздушна влажност.     

При премачкување на градинарски мебел или дрвени елементи што се изложени 

на механички оптеретувања, оставете да се сушат најмалку една недела пред 

употреба.  

ПОКРИВНА МОЌ 

Покривната моќ во голема мера зависи од типот и квалитетот на дрвото, начинот 

и квалитетот на доработката, како и од начинот на нанесување. По правило, 

покривната моќ е најголема со првиот слој. Во зависност од видот на дрвото, 

потрошувачката е најголема кај високо-апсорбирачки видови (на пр. сапановина 

од борово дрво) и најмала кај не-апсорбирачки листопадни дрва (на пр. дабово 

дрво).   

Помалку премаз останува на мазно доработени површини од истиот вид на дрво, 

што е и причина за помала потрошувачка. Најмазна е површината доработена 

со квалитетно израмнување или брусење. Помалку мазна површина е лошо 

израмнета, а најмалку мазно е дрво исечено со пила.   

Потрошувачката за вториот и третиот слој или покривната моќ е помала или 

значително намалена во зависност од видот и квалитетот на дрвото, од 

претходните слоеви, како и од искуството на корисникот.   

со 1 л Beltop UV Plus се премачкува:  

 во еден (прв) слој приближно 16 m2 (сапановина од борово дрво, обнова 

на старо, испукано дрво) до 25 m2 (многу мазно борово дрво, дабово 

дрво), 
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 во два слоја приближно 8 m2 (сапановина од борово дрво, лошо 

доработена површина) до 12 m2 (мазна површина), 

 во три слоеви приближно 6 m2 (груба површина) до 10 m2 (мазна 

површина). 

ЧИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ   

По употребата, исчистете го приборот и додатоците со Belsol. Исто така, може 

да ги исчистите со бел шпиритус или други раствори за синтетички бои. 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМАЗОТ   

Обновете го стариот Beltop UV Plus слој нанесен на ново дрво, кое е изложено 

на временски влијанија, по една година со уште еден Beltop UV Plus слој, така 

што ќе ги поправите сите физички оштетувања на премазот, оштетувањето што 

доаѓа од самото дрво (пукнатини) и микро-пукнатини во премазот.  

Потоа премазот треба да се проверува секоја година и секое оштетување треба 

да се поправа локално.  

Ако премазот е премногу оштетен, обновете го целосно.  

Распаѓањето на премазот e видливо од неговиот надворешен изглед и со 

извршување на тестот за апсорпција на вода.  

Нанесете неколку капки вода на површината.  

Ако водата се апсорбира брзо низ премазот во дрвото и се создава водена 

дамка, време е да го обновите премазот.  

Пред премачкување, површината мора соодветно да се подготви со миење со 

вода и детергент, и потоа да се исуши.  

Ако тоа не е возможно поради било која причина, нежно избрусете ја површината 

и избришете ја прашината (со хартија за брусење со големина на честички од 

180 – 220).  

Бројот на потребни слоеви при обновувањето зависи од состојбата на 

површината.  

При навремено обновување, премачкајте ја површината со еден или два слоја 

Beltop UV Plus. Ако премазот е многу распаднат и веќе е вдлабнат во дрвото,  
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Површината мора да се избруси длабоко додека се добие здраво и цврсто дрво, 

и потоа да се премачка како по првпат со заштитен премаз за дрво.   

Дрвото заштитено со безбоен Вeltop UV Plus мора редовно да се проверува и 

веднаш да се поправи оштетувањето. Бидејќи е безбоен, било кое оштетување 

е позабележително од тоа кај обоените премази. Дрвото заштитено со Вeltop UV 

Plus се обновува најпрво со отстранување на прашина од површината со помош 

на метла или пластична четка, а потоа се нанесува уште еден слој (1 литар за 

18–22 m2). Ако површината на премазот е многу распадната, Ви препорачуваме 

нанесување на два слоја Beltop UV Plus (1 литар за 12–16 m2).   

Дрвените елементи треба да се обноват пред целосно распаѓање на стариот 

премаз. За таа цел, употребете Beltop UV Plus во иста нијанса како првиот слој. 

Со секој третман за обнова или наред слој на површината што е веќе 

премачкана, оваа нијанса ќе станува потемна. Ако сакате да го намалите 

потемнувањето, за обновување употребете комбинација од обоен и безбоен 

Beltop UV Plus. Мешавината не смее да содржи повеќе од 50 % безбоен Beltop 

UV Plus.  

Процесот на обновување може да се олесни со заштита на долниот дел од 

дрвениот елемент, каде што премазот е најчесто повеќе оштетен, со слој од 

Beltop UV Plus во нормална густина. Премачкајте го горниот дел со потенок слој 

за да добиете идентична нијанса на бојата помеѓу стариот и новиот слој. 

Трајноста на премазот и времето за обновување зависат од видот на дрвото, 

начинот на работа и бројот на слоеви, но најмногу од изложеноста на дрвото на 

временски и други влијанија. На многу изложени места (на јужна страна, високо 

на планина, за дрво што не е структурно заштитено со покрив, итн.) Ви 

препорачуваме да проверувате еднаш годишно колкав дел од премазот е веќе 

распаднат.   

ПРЕДУПРЕДУВАЊА  

Бидејќи лазурните премази за дрво се проѕирни, нивниот краен изглед е зависен 

од, меѓу другите фактори, бојата на основата на површината. Со секој 

дополнителен слој – како и со обновување на слојот – премачканата површина 

станува потемна. Ова може делумно да се избегне со премачкување на 
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површината со посветла нијанса на лазура за дрво при освежување на премазот. 

Изгледот на потемна површина при обновување исто така се намалува ако се 

додаде безбојна лазура во обоената и ако така подготвената мешавина се 

нанесе врз површината. Ве советуваме да не обновувате потемни премази со 

безбоен Вeltop UV Plus бидејќи на површината ѝ дава малку млечен изглед.   

Beltop UV Plus е алкиден премаз. Карактеристично за алкидните премази е да  

Пожолтат на темница (ламперија на темни места, страници на дрвени елементи.  

И елементи до ѕидови, вовлечени рамки од врати што се прикриени кога вратата 

е затворена, итн.). Ова е најзабележително кај белите нијанси. Пожолтувањето 

може да предизвика и промена на нијансата (на пр. сина во зелена). Овој 

проблем не се јавува при употреба на Beltop UV Plus на отворен простор бидејќи 

овој производ е доволно изложен на секојдневна сончева светлина. Но, при 

употреба во затворен простор, препорачуваме употреба на stains interier.   

Додека работите, следете ги препораките за употреба на овој производ. Дрвото 

е природен материјал што се шири и собира. Премазите што се премногу густи 

не можат да го следат проширувањето на дрвото, па затоа доаѓа до пукнатини, 

па дури и лупење на премазот. Премазите што се премногу тенки мора да се 

обновуваат многу често.  

Изгледот на безбојниот Вeltop UV Plus во сад може да биде малку млечен и 

кафеав. При премачкување на дрвото, оваа млечна или кафеава нијанса е скоро 

незабележлива. 

СКАЛДИРАЊЕ И РАКУВАЊЕ     

Складирајте го Beltop UV Plus во цврсто затвореното оригинално пакување во 

затворен простор на температура под 30 °C. Чувајте го подалеку од дофат на 

деца и животни и подалеку од храна. Претурете го неупотребуваното средство 

од големото пакување во помали пакувања, наполнете ги до врв и добро 

запечатете ги. 
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РОК НА ТРАЕЊЕ  

Во неговото оригинално пакување, производот треба да се употребува според 

датумот даден на пакувањето.   

Овој производ може да се употребува по истекувањето на рокот на траење ако 

нема знаци на коагулација (по протресување и мешање, мора да биде доволно 

течен за мазно премачкување со помош на четка).   

ОКОЛИНА 

Не истурајте премази во ододниот систем, во површни водни површини или било 

каде во околината. Искористете ја целата количина на производот. Исфрлете го 

пакувањето или неискористениот производ како посебен отпад.  За центрите за 

собирање прашајте ги овластените лица во вашата држава.   

ПРАВИЛА  

Во однос на правилата за безбедна работа со производот, безбедност при 

работата и при транспорт, прочитајте ги безбедносните информации на ознаката 

од производот. 

ДРУГИ ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ    

Повеќе информации може да пронајдете кај нашите дистирбутери или на 

нашата веб страна: www.belinka.com.. 

 
. Целта на овие технички податоци е да ги опишат можностите на овој производ и неговите технички карактеристики. Иако советот се заснова на 

долгорочно искуство, истиот не го ослободува корисникот од обврската да се осигура дека производот е погоден за употреба во нивниот 

специфичен случај. Поради бројните можни ефекти врз својствата на производот, вклучувајќи го видот и квалитетот на дрвото, начинот и условите 

на примена, искуството на корисникот и условите на употреба, не можеме да преземеме никаква одговорност за материјална штета направена 

при употреба на истиот. Ако имате прашања, Ве молиме контактирајте ја нашата служба за помош. 

http://www.belinka.com/

