
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА 

ALKIDINA LUCIDA E OPACA 
Нитроцелулозен лак за дърво  

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ       
Прозрачен нитросинтетичен лак, подходящ за дърво, лесно приложим. Той е идеален за 

професионална употреба поради свойствата му на запълване и адхезия към шлайфани 

повърхности; бързосъхнещ, което значително намалява времето за боядисване. 

Образува покритие, характеризиращо се с високоестетична хомогенност. 

Съставен от модифицирана нитроцелулоза и алкидни смоли, чувствителен към водни 

изпарения, както и продукти съдържащи разтворители, които могат да влошат 

качеството на повърхността. 

СВОЙСТВА НА ГРУНДА СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ  

ЕЛЕСТИЧНОСТ                                                                        ДОБРА  

ТВЪРДОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ         ДОБРА 

 

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА 

ГЛАДЪК, ГЛАНЦ ИЛИ МАТ 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ 

Безцветен 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ   ПОКАЗАТЕЛИ 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО  Гланц: 900-1000 g/l 
  Блясък: 900-1000 g/l  

ВИСКОЗИТЕТ TF6                        Гланц: 40-50 s  
ВИСКОЗИТЕТ TF4                        Блясък: 20-30 s  
ГЛАНЦ                                            Гланц: 85-95 

Блясък: 20-30 

СЪХНЕНЕ                            безпрахово 15’, на допир 1h; изцяло 2h 

 
СУХА МАСА В ТЕГЛО  

Гланц: 27-31% Блясък: 20-24% 

 
СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранява се в плътно затворени, оригинални кутии, в прохладни и сухи помещения, 

при температура от +5°C до +30°C, далеч от възпламеняеми източници. 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ УПОТРЕБА 

При боядисване на старинни мебели, рамки, первази, дръжки, приложен директно или 

на няколко ръце, също така над грунд Carteggiabile CS21 , или над полиуретанови 

импрегнатори. При неблагоприятни условия - високи температури и влажност, за да се 

избегне неравномерност или други дефекти по филма, да се използва разтворител 

Butol. Продуктът може да бъде нанасян и чрез потапяне, най-вече при струговани 

изделия. Обикновено при нанасянето му, посредством техниката мокро в мокро, се 

изчакват 15-20’ между отделните слоеве. 

 
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ  

Спрей, чрез потапяне. 

 
РАЗРЕЖДАНЕ  

10-20%  с Butol или 15-30%  с Nitrodil в обем. 

При неблагоприятни условия, поради прекомерна влажност или високи температури, 

за да се избегнат перфорации или други дефекти на филма, да се използва разтворител 

Butol. 

 
РАЗХОДНА НОРМА  

9-11  m2/l за слой 
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ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C +30°C 

 
СИСТЕМИ НА НАСЯНЕ 

Изделия от различни видове дървесени 

1.   Шлайфане на дървото : първо - с шкурка, със зърненост 80, а след това – с шкурка 

със зърненост 150, 

2.   Евентуално тониране с разтвор на Arol, разреден с вода или ацетон; 

3.   След 15-30’ се нанасят 2 или 3 слоя от Carteggiabile  CS21, в интервал от  20-30’ 

между тях; 

4.   Всеки слой трябва да бъде полаган преди последната ръка грунд, и след шлайфане 

на предхождащата ръка грунд; 

5.   След 2-3h  се полира с шкурка със зърненост 180-220 и се нанася Alkidina. 
 

 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Прозрачно, нитросинтетично лаково покритие, с твърд остатък над 22%, нанасяне – 

чрез пръскане или потапяне, с разходна норма от 100 ml/m2. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                
За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията   за 
подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini и 
техническата схема за начина на прилагане. 
Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е 
препоръчително да се адаптират към конкретни условия на ползване Данните 
посочени в спесификацията и техническата схема са  определени при температура 
от +23°C и влажност на околната среда от 65%.   При други условия на работа, 
даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.. 
Препоръките  за  ползване  на  продукта  се  базират  на  наблюдения  и  точни 
фабрични изследвания, като са взети предвид и резултати въз основа натрупания опит 
и практически приложения. Поради голямото разнообразие от среда и условия на 
прилагане, е наложтелно да се провери пригодността на продукта и неговата 
ефективност посредством тестването му във всяко конкретно място на употреба. 
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