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ПРОДУКТ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

Lasur T 

ОПИСАНИЕ   

Lasur е байц с тънък филм на покритие. Той има за цел да предпази дървото 

от атмосферни влияния и да подсили дървените повърхности с декоративен 

финал.  

СЪСТАВ  

Органични разтворители без аромат, алкидни смоли, и устойчиви на 

атмосферни влияния и на светлина пигменти и добавки. 

СВОЙСТВА 

Lasur е байц с тънък филм на покритие, който акцентира върху шарката на 

дървото, като му придава кадифен матов завършек. Покритието не се лющи и 

лесно може да бъде подновено.  

НАНАСЯНЕ  

Използвайте за защита на повърхността на всички видове дърво както вътре, 

така и извън сградата. Препоръчва се за защита на дървени елементи, които 

не изискват висока структурна стабилност, като огради, навеси, ламперия и др. 

Тънкият филм на покритие позволява по-добра паропропускливост и 

подобрена толерантност към естественото разширяване на дървото.  

LASUR 
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ЦВЕТОВИ НЮАНСИ 

Lasur се произвежда в стандартни цветови нюанси, според цветовите палитри.  

Цветовите палитри са направени с избран боров завършек за по-висок 

стандарт. Тъй като байцовете са прозрачни покрития, окончателният вид на 

нюанса силно зависи от следните фактори: 

 Вид и цвят на естественото дърво 

 Качество на обработка (шкурене) 

 Дебелина на слоя 

 (не) използването на импрегниращ агент и неговия цвят. 

Ето защо ние винаги препоръчваме предварителен тест, като нанесете слой 

върху малко парче дърво.  

Когато дървото е без предварително импрегниране, цветовият нюанс е по-

силен. В случай, че е използван импрегниращ агент, крайният вид на избрания 

цветови нюанс може значително да се различава.  

Ако основните нюанси се смесят с безцветен Lasur, интензитета на цвета е 

намален. Смесване с по-тъмен Lasur прави нюанса по-тъмен. Изисква се 

голямо внимание, тъй като дори малко количество има голям ефект. При 

добавяне на бял Lasur избраният цвят добива пастелен нюанс. Винаги 

тествайте цветовите комбинации върху малко парче дърво, което трябва да е 

идентично с това, до което ще нанасяте покритието.  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

За първото защитно покритие дървото трябва да е сухо, почистено и добре 

обработено с шкурка и покрито от външната страна с Base. Когато освежавате 

стари покрития, нежно обработете повърхността с шкурка, за да премахнете 

останалите частици старо дърво (с шкурка размер 180–220). Когато 

подновявате старите топ покрития (стари бои, лакове), първо трябва да ги 

отстраните, след което да третирате, както при ново дърво.  
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ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН СГРАДИТЕ  

Първо защитете дървесината извън сградите с Base, която осигурява 

превантивна защита от потъмняване, гниене и дървесни насекоми.  

След което нанесете Lasur в предписаното количество. Като правило, това е 

възможно в три слоя. Добре е да се защити дървото от всички страни, и 

дървената ламперия с най-малко един слой на гърба. При определени условия 

дървото може прекомерно да се намокри (вода да се просмуче от задната 

страна, след проливен дъжд).  

Безцветният Lasur е неподходящ за използване на открито, тъй като не 

защитава дървесината от UV радиация. За тази цел използвайте безцветния 

Toplasur UV Plus.  

ДЪРВЕСИНА В СГРАДИТЕ 

Когато нанасяте покритие върху дърво във влажни помещения, първо 

импрегнирайте от всички страни с Base, след което нанесете Lasur. На гърба 

нанесете поне един слой Lasur.  

Ако дървеният елемент не е изложен на влага, нанесете Lasur директно върху 

дървото. Дървесината във вътрешни помещения изисква предимно 

декоративна защита, дебелината на защитния слой е по-малко важна. 

Обикновено се нанасят най-малко 2 слоя Lasur. След като изсъхне първия 

слой, нежно обработете повърхността с шкурка и отстранете праха. Броят на 

слоевете не е толкова важен за вътрешни помещения, където те се нанасят за 

декоративна защита на дървото.  

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Разбъркайте добре Lasur преди употреба и го нанесете неразреден с помощта 

на четка или чрез потапяне.  
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СЪХНЕНЕ  

Покритието изсъхва за 8–12 часа при нормални условия (20 °С, 65 % 

относителна влажност на въздуха). Нанесете отново след 12–24 часа или след 

като предишният слой е напълно изсъхнал. Оптималната температура за 

нанасяне на покритието е между 15–25 °С, при по-ниски температури се 

увеличава времето за сушене. При всички случаи условието е, че дървото 

трябва да е сухо преди нанасяне на покритието.  

Времето за съхнене е повече и при по-висока относителна влажност.  

ПОКРИТИЕ  

Покритието силно зависи от вида и качеството на дървото, метода и 

качеството на обработката, използването на импрегниране, както и от метода 

на нанасяне.  

Като правило, покритието е най-голямо с първия слой. По отношение на вида 

на дървесината, разходът е най-голям за силно абсорбиращи (напр. борова 

беловина) и най-малък за неабсорбиращи широколистни дървесни видове 

(напр. дъб).  

По-малко покритие остава върху гладко обработени повърхности от един и 

същ вид дърво, ето защо разходът е по-малък Най-гладка от всички 

повърхности е обработената с качествено ренде или шкурка. По-малко гладка 

е лошо рендосаната повърхност и най-малко гладко е нарязаното дърво.  

Разходът или покритието на следващия слой са по-малко или значително 

намалени в зависимост от вида, качеството на дървото и от предишния слой. 1 

л Lasur покрива:  

 на един (първи) слой прибл. 14 м2 (борова беловина, освежаване на 

старо, напукано дърво), прибл. 20 м2 (гладък бор), до 30 м2 (много 

гладък бор, дъб, дървесина за втория слой):  

 на два слоя прибл. 8 м2 (борова беловина, лошо обработени 

повърхности) до 16 м2 (гладка повърхност), 

 на три слоя прибл. 6 м2 (грапава повърхност) до 12 м2 (гладка 

повърхност). 
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ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ   

След употреба почистете инструментите с бял спирт или с други разтворители 

за синтетични бои.  

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИТИЕТО 

Освежете покритието Lasur, нанесено върху нова дървесина и изложено на 

атмосферни условия след една година с още един тънък слой Lasur, 

подобрявайки по този начин всички физически щети върху покритието, щети, 

произтичащи от действието на самата дървесината (пукнатини) и микро 

пукнатините в покритието.  

След това покритието трябва да се проверява всяка година и всяка щета да се 

коригира локално. В случай, че покритието е прекалено изхабено, освежете 

целия слой. Влошаване на покритието се определя от общия външен вид и 

чрез тест за водопропускливост. Нанесете няколко капки вода на 

повърхността. Ако водата се абсорбира бързо през покритието в дървото и 

образува мокро петно, крайно време е да се обнови покритието.  

Преди нанасяне на ново покритие, повърхността трябва да е подходящо 

подготвена, измита с препарат и суха. Нежно обработете повърхността с 

шкурка с размер 180–220 и отстранете праха. Броят на слоевете, когато 

освежавате, зависи от износването на повърхността. Когато освежавате 

навреме, нанесете един или два слоя Lasur. Ако покритието е много разрушено 

и напукано, повърхността трябва да бъде обработена с шкурка до здраво 

дърво, след което нанесете покритието, както при нанасяне на първи слой за 

защита.  

В случай, че дървеният материал е нападнат от дървесни вредители, преди да 

нанесете Lasur унищожете първо вредителите.  

При нанасянето на всеки слой или повтаряне на слой, повърхността става по-

тъмна. Ако искате да намалите потъмняването, използвайте по-лек нюанс 

Lasur, за да освежите покритието или да направите смес от оцветен и 

безцветен Lasur. Сместа не трябва да съдържа повече от 30 % безцветен 

Lasur.  
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Поддръжката на дървесината в интериора обикновено е по-рядко. Първо 

измийте повърхността с вода и добавен в нея препарат. Нежно обработете 

повърхността с шкурка с размер 180–220 и отстранете праха. След което 

нанесете 1 слой Lasur към подготвената повърхност.  

ВНИМАНИЕ  

Lasur е алкидно покритие. Характерно на алкидните покрития е, че пожълтяват 

на тъмно (ламперия в тъмни места, кантовете на дървените елементи и 

елементи до стени, отстъпи на прагове, когато вратата е затворена, т.н). Това е 

най-забележимо при белите нюанси. Жълтите също могат да си променят 

нюанса (напр. синьо към зелено).  

За да защитите интериорните дървени елементи, ние препоръчваме 

използването на акрилните водоразтворими покрития Interier, които не 

пожълтяват. На открито не е проблем, тъй като повърхностите, покрити с Lasur 

са изложени достатъчно да светлина.  

Не се препоръчва смесване покрития от различни марки.  

В процеса на работа се спазват препоръките за използване на този продукт. 

Дървото е естествен материал, който се разширява и свива. Покритията, 

нанесени на плътен слой, не могат да следват разширяването и свиването на 

дървото, следователно могат да започнат да се напукват, дори белят. 

Покритията, които са нанесени на тънък слой трябва да се освежават по-често.  

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА  

Съхранявайте Lasur в неговата оригинална, добре запечатана опаковка при 

температура между 5–30 °С. Да се съхранява на места недостъпни за деца и 

животни и далеч от хранителни продукти. Изсипете неизползваното количество 

продукт от голямата опаковка в малки опаковки до горе, запечатайте добре и 

поставете етикет на съдържанието.  



 
 

 

Документ T_Lasur_T_1BG.docx Версия: 3 
Дата на ревизиране: 4. 4. 2022 

 

СРОК НА ГОДНОСТ  

В оригиналната си запечатана опаковка този продукт може да се използва до 

датата върху опаковката.  

Този продукт може да се използва след изтичане на срока на годност, ако все 

още няма признаци на коагулацията (след разклащане и разбъркване,той 

трябва да бъде хомогенен и течен).  

ОКОЛНА СРЕДА   

Не изливайте покритията в канализационната система, повърхностните водни 

басейни или навсякъде в околната среда. Използвайте цялото съдържание, 

докато свърши. Изхвърляйте опаковките или неизползван продукт като 

специален отпадък. За събиране на отпадъците, попитайте местните власти.  

РАЗПОРЕДБИ   

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, 

безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за 

безопасност.  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ   

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от 

нашия сайт: www.belinka.com.  

 

 

 

  

Целта на тази техническа информация е да се опишат техническите характеристики и възможностите за приложение на продукта. Въпреки че 

съветите се основават на нашия дългосрочен опит, купувачите трябва да определят за себе си, по предварителни тестове или по друг начин, 

пригодността на продукта за очакваната употреба. Поради големия брой на влияния върху свойствата на продукта, от субстратите, условията за 

нанасяне, опита на потребителя, условията на околната среда, т.н., производителят не носи никаква отговорност на база съдържанието на тази 

информационна листовка. В случай на съмнение обадите се на нашите технически консултанти. 

http://www.belinka.com/

