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Байцове
подчертаване на структурата и хомогенизиране на цвета на 
дървото с различни цветове, придавайки различни естетични 
ефекти

•	 NEOSOL – байц на солвентна основа за твърда дървесина, не 
подчертава порите, придава гладък външен вид

•	 RUSTICA NEU – баиц на солвентна основа за твърда дървесина, 
силно подчертава порите

•	 AQUA-CLASSIC – байц на водна основа, не подчертава порите 
на дървото

полиуретанови покрития
лесни за употреба модерни полиуретанови покрития на солвентна основа с 
изключителна устойчивост на химични и механични натоварвания

•	 LEGNOPUR – висококачествен 2K полиуретанов лак
•	 VENTOPUR NG – ново поколение непожълтяващ 2К полиуретанов лак, подходящ за 

играчки и повърхности, влизащи в контакт с хранителни продукти
•	 TIROPUR NG – бързо съхнещ 2К полиуретанов лак 
•	 PUR-SELECT – 2К полиуретанов лак, може да се използва като 1К или 2К покритие
•	 PUR-ANTISCRATCH HQ- силно устойчив на надраскване 2К полиуретанов лак за 

силно натоварени повърхности
•	 PUR-NATURMATT – бързо съхнещ матов полиуретанов лак за поддръжка на 

нетретирано дърво. 
•	 PIGMOTOP – бързо съхнещ полиуретанов лак за боядисани повърхности
•	 PUR-GLANZLACK – лак с изключителен кристален гланц и висока твърдост
•	 PIGMOPUR – висококачествено полиуретаново цветно покритие
•	 PUR-ISOFILL – 2К пигментиран гъвкав изолиращ фюлер
•	 PUR-FÜLLGRUND HT – прозрачен 2К полиуретанов грунд, силно еластичен
•	 ADURO MDF 4 IN 1 – 2К полиуретаново пигментно покритие, изолира, пълни и 

оцветява в едно



покрития на водна основа
Щадящи околната среда покрития, които по нищо не отстъпват 
по качество, еластичност, запълваща способност и надеждност 
от стандартните солвентни продукти.

•	 PIGMOCRYL NG – 1К пигментна боя на водна основа
•	 AQUA-MIRA CFB – 1К лак на водна основа, устойчив на масла и 

мазнини, химическо и механично въздействие
•	 AQUATOP ANTISCRATCH – силно устойчив на химическо и 

механично въздействие 2К лак на водна основа 

масла и вакси
натурални продукти за защита и поддръжка на естествена 
дървесина в интериора

•	 LEGNO-ÖL – за твърдо и меко дърво в интериора, 
импрегнира и подчертава структурата на дървото

•	 LEGNO-COLOR – оцветени масла с отблъскващ вода и 
мръсотия ефект

•	 LEGNO-HARTWACHSÖL – твърда вакса и масло, 
икономично, поради нуждатата от нанасяне само на един 
слой, екологиченият избор

•	 LEGNO-WACHS – защитна вакса, придава мекота при допир, 
матов финиш

•	 LEGNO- ZIRBENÖL – естествено масло от швейцарски 
каменен бор


