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Покрития  зa дърво

Байцове
 Нитро байц
 Aкрилен байц

Нитро лакове
 Нитро лак основен
 Нитро лак декоративен
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 Тънкослойна лазура
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ДЪРВЕСИНАТА KAТO ПОВЪРХНОСТ ЗA БОЯДИСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ 

Дървесината е естествен, органичен материал, който се променя непрекъснато. Широкото разнообразие 
от видове дървесина и възможните различни приложения, водят до високи изисквания към покритията за 
защита. Обикновено тези исисквания са много по-специфични и строги за защита на дървени повърхности 
в екстериора, отколкото за покритията, чието предназначение е предимно  в интериора. Под влиянието 
на различни външни фактори като влага, температурни промени, UV лъчи, микроорганизми и други, 
незащитената дървесина се променя както физически, така и химически - изсъхва, пука, гние, губи 
естетическа и практическа стойснот. В тази връзка, правилният подбор на подходяща защитна система 
е от съществено значение.
Независимо с какъв тип защитно покритие се обработва дървесината, е важно лаковобояджийските 
работи да се извършват при нормални климатични условия, които включват температура от 20 ºС и 
относителна влажност на въздуха от 50%-65%. 
Влажността на обработваната дървесина трябва да бъде в диапазона 8-12%. Дървеният материал 
и защитните покрития притежават различни коефициенти на еластичност, което може да доведе до 
последващи деформации.

ПОДГОТОВКА НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ И 
ЛАКИРАНЕ 
Възстановяване на дървени повърхности с вече съществуващо покритие

1. Ако се касае за прозрачна система (видима структура на дървения материал), старото покритие 
трябва да бъде отстранено изцяло чрез шлайфане. За репариране на бои и емайли е достатъчно 
повърхността да бъде добре шлайфана чрез шкурка до отстраняване на повреденото покритие (първо 
чрез шкурка с гранулация 120-180, след което чрез по-финна шкурка с гранулация 240-320).
2. Повърхността трябва да бъде обезпрашена чрез четка или парцал. Мазнините и други замърсители 
следва да бъдат отстранени чрез  парцал с Нитро разредител „ЗВЕЗДА“. 
3. При репариране на бои и емайли (структурата на дървесината не е видима) е възможно нанасянето 
на финален слой веднага след шлайфането. При работа с прозрачни системи е необходимо нанасянето 
на безцветен грунд, след което същият се шлайфа с шкурка с гранулация 240-320.
4. При наличие на повърхностни дефекти като пукнатини, отвори и други е необходимо нанасянето на 
кит за дърво. Същият може да бъде нанесен чрез шпатула, а след изсъхване, шлайфан чрез шкурка 
с гранулация 240-320.
5. Нанасянето на последващи слоеве покрития се извършва след пълното изсъхване на предходните 
слоеве в съответствие с предоставените от производителя инструкции за различните типове защитни 
покрития.

Нови дървени повърхности

1. След шлайфане чрез шкурка с гранулация 120-180, сухата дървена повърхност трябва да бъде 
обезпрашена. Последващата обработка да се извършва съгласно инструкциите за прозрачни или 
покриващи защитни системи.

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ДЪРВО

Прозрачни покрития
Акрилен байц

Пигментирано основно покритие предназначено за оцветяване на повърхности 
от масивна дървесина и фурнировани плоскости в интериора (части от 
мебелировка, вътрешна дограма, паркет). Покритието притежава само 
естетическа функция. Необходимо е нанасянето на последващо защитно 
покритие (лак).

Подчертава структурата на дървото. Нанася се лесно чрез четка, пръскане, 
потапяне или памучен парцал. За оптимизиране интензитета на нюанса или 
миене на лаковобояджийските аксесоари се използва вода.

Преди нанасяне на защитно лаково покритие, акрилният байц трябва да 
съхне в продължение на 8-10 часа.

Произвежда се в 8 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 10-20 м2/л.

0.75 л

Нитро байц

Пигментирано основно покритие предназначено за оцветяване на повърхности
от масивна дървесина и фурнировани плоскости в интериора (части от 
мебелировка, вътрешна дограма, паркет). Покритието притежава само 
естетическа функция. Необходимо е нанасянето на последващо защитно 
покритие (лак).

Подчертава структурата на дървото. Много бързо съхнене. Нанася се лесно 
чрез четка, пръскане, или чрез памучен парцал. За оптимизиране интензитета
на нюанса или миене на лаковобояджийските аксесоари се използва нитро 
разредител „ЗВЕЗДА“.

Преди нанасяне на защитно лаково покритие, нитро байцът трябва да съхне 
в продължение на 15-20 минути.

Произвежда се в 10 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 10-20 м2/л.

0.75 л 

Тон карта – Акрилен байц

Tон карта – Нитро байц

Описание:

Свойства
и употреба:

Съхнене:

Цвет: 

Разходна 
норма: 

Опаковка:

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Нюансите са с информативна цел

Нюансите са с информативна цел 

Тиково 
дърво

дюла

махагон

череша

дъб 

тиково 
дърво

светъл
орех

палисандрово 
дърво

коняк  

дъб

oрех

махагон 

могано  

коняк

Испанско 
черно

светъл
орех

орех Испанско 
черно



каштан
№6

черешня
№8

белая 
сосна 
 №10
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НИТРО ЛАКОВЕ

Нитро лак основен

Безцветно основно покритие (грунд) зa защита на повърхности oт
масивна дървесина и фурнирани плоскости в интериора (части от
мебелировка, предмети oт дърво и дървени изделия).

Попълва неравности в дървесината, формира еластичен филм, увеличава 
хидрофобността на повърхността. Шлайфа се лесно. Нанася сe директно
върху чиста дървесина или върху предварително обработена с Акрилен
или Нитро байц дървесина. Нанася се в 1 или 2 слоя в зависимост
от необходимата степен на защита. За нанасяне чрез четка или чрез
пръскане се препоръчва разреждане с до 20% Нитро разредтел
„ЗВЕЗДА“. Преди нанасяне на завършващ лак е задължителн
повърхността да бъде шлайфана.

Нитро лак основен не задържа прах 10-15 минути след нанасяне. 
Последващо шлайфане е възможно 1-2 часа след нанасяне. 

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината
10-20 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Безцветно еднокомпонетно покритие зa защита и декорация на 
повърхности oт масивна дървесина и фурнировани плоскости в интериора
(части от мебелировката, предмети oт дърво и дървени изделия). 
Подходящ за употреба при занижени изисквания за механична устойчивост.
Може да бъде използван като декорация или защита на метални
повърхности.

Бързо съхнене. Наличен в гланцов, полуматов и матов вариант. Нанася
се чрез четка или чрез пръскане върху чисти или байцвани повърхности,
предварително обработени с Нитро грунд. Разрежда се с 10%-15% 
Нитро разредител „ЗВЕЗДА“.

Нитро лак финален е сух 2 часа след нанасяне. Пълно съхнене (за 
транспорт) 24 часа след нанасяне.

В зависимост от начина на полагане и вида на грундиращия слой 
8-10 м2/л за един слой.

гланцов: 0.75 л и 5 л; полуматов: 0.75 л; матов: 0.75 л

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

 Нитро лак финален

ЛАЗУРНИ ЛАКОВЕ

Акрилен лазурен лак

Прозрачно водоразредимо покритие зa декорация и дълготрайна защита на 
дървени повърхности (прозорци, врати, ламперия, греди, градинска мебели, 
огради, сенници, кошери за пчели) в интериора и екстериора.
 
Подчертава природната структура на дървесината. Защитава материала от 
вода, UV лъчение и други атмосферни влияния. Нанася се чрез четка или чрез 
пръскане в 2-3 слоя с шлайфане между отделните слоеве. След приключване на 
работа лаковобояджийските аксесоари да бъдат измити с вода. 

Покритието е сухо 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой може да бъде нанесен 
12-24 часа след нанасяне.

Произвежда се в 10 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 10-12 м2/л за един 
слой.

0.75 л 

Описание:  

Свойства и 
употреба: 

Съхнене:

Нюанси: 

Разходна 
норма:

Описание:  
  

безцветна 
№1

бор 
№2

oрех
№4

абаносово 
дърво 
№5

махагон
№7

палисандрово 
дърво
№9

акация
№52

горска 
зелена 
№96

тиково
дърво
№3

дъб
№93

Тон карта –Лазурa Нюансите са с информативна цел

Тънкослойна лазура

Прозрачно тънкoслойно покритие зa декорация и защита на дървени повърхности 
(прозорци, врати, ламперия, греди, покривни конструкции, градински мебели, 
огради, сенници) в интериора и в екстериора.
 
Прониква дълбоко и подчертава природната структура на дървесината. 
Защитава материала от вода, UV лъчение и други атмосферни влияния. Нанася 
се чрез четка, валяк или чрез пръскане в 2-3 слоя. За по-добър външен вид се 
препоръчва шлайфане между отделните слоеве. След приключване на работа 
лаковобояджийските аксесоари да бъдат измити с разредител за алкидни 
покрития „ЗВЕЗДА“. 

Покритието е сухо 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой може да бъде нанесен 
12-24 часа след нанасяне.

Произвежда се в 13 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 10-12 м2/л за един 
слой.

0.75 л и 5 л

Тон карта –Лазурa 

Описание:  

Свойства и 
употреба: 

Съхнене: 

Нюанси: 

Разходна 
норма: 

Опаковка:

Нюансите са с информативна цел

безцветна 
№1

бор 
№2

oрех
№4

абаносово 
дърво 
№5

махагон
№7

палисандрово
дърво
№9

акация
  №52

горска
зелена 
№96

тиково
дърво
№3

дъб
№93
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Прозрачно покритие зa декорация и дълготрайна защита на дървени 
повърхности (прозорци, врати, ламперия, градински мебели, огради, 
сенници, покривни конструкции, греди) в интериора и екстериора.

Покритие с висок гланц и висока еластичност. Подчертава природната 
структура на дървесината. Защитава материала от вода, UV лъчение 
и други атмосферни влияния. Нанася се чрез четка, валяк или чрез 
пръскане в 2-3 слоя. За по-добър външен вид се препоръчва шлайфане 
между отделните слоеве. След приключване на работа лаковобояджийските
аксесоари да бъдат измити с разредител за алкидни покрития „ЗВЕЗДА“. 

Покритието е сухо 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой може да 
бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне.

Произвежда сe в 13 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 
10-12 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Тон карта –Лазурa Нюансите са с информативна цел

Лазурен лак

Яхтен лак 

Безцветен лак с висок гланц зa декорация и защита на дървени 
повърхности (яхти, прозорци, врати, ламперия, огради, градинска 
мебел) в интериора и екстериора.

Ефективно защитава повърхността от вода, атмосферни влияния и 
механични въздействия. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане
в 2-3 слоя. За по-добър външен вид се препоръчва шлайфане 
между отделните слоеве. Може да бъде нанесен като завършващ 
лак върху вече обработени с лазурни покрития повърхности като се 
постига много висок гланц и пълнота. За разреждане или измиване на 
лаковобояджийските аксесоари се използва разредител за алкидни 
покрития „ЗВЕЗДА“. 

Покритието е сухо 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой може да 
бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне.

В зависимост от начина на полагане и вида на грундиращия слой 
10-12 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Уретанов лак зa паркет

Еднокомпонентно уретаново покритие с висок гланц, предназначено 
за нанасяне върху паркет, дървени подове, летви, стълби и други 
дървени повърхности в интериора, които са изложени на интензивно 
износване.

Висок и устойчив гланц. Изключителна устойчивост на износване и 
почистващи препарати. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане
в 3 слоя. Нанася се върху чиста или предварително байцвана (с Нитро 
или Акрилен байц) повърхност със задължително шлайфане между 
отделните слоеве.

Всеки слой изсъхва в продължение на 24 часа. Натоварване на покритието
се препоръчва след 72 часа.

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 9-12 м2/л 
за един слой.

0.75 л и 5 л

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Консумация:

Опаковка: 

каштан
№6

черешня
№8

белая 
сосна 
 №10

безцветна 
№1

бор 
№2

oрех
№4

абаносово 
дърво 
№5

махагон
№7

палисандрово
дърво
№9

акация
  №52

горска
зелена 
№96

тиково
дърво
№3

дъб
№93



ГРУНДОВЕ И ЕМАЙЛИ
 
Нитро грунд зa дърво

Описание:
Основно покритие зa защита на дървени повърхности (части от дървена 
мебелировка, предмети и изделия от дърво, прозорци, врати, ламперия, 
огради) в интериора и екстериора.

Бързо съхнене и лесен за шлайфане. Запълва порите в дървесината. 
Нанася се чрез четка или чрез пръскане в 1-2 слоя върху предварително 
нанесен грунд. Разрежда се с до 10% нитро разредител „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо за шлайфане след 2 часа.Последващ слой може да бъде 
нанесен след 12 часа. Покритието е напълно сухо  след 24 часа.

Бял

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината 8-10 м2/л за 
един слой.

0.75 л и 5 л

Нитро емайл

Универсално покритие зa защита и декорация на метални и  дървени 
повърхности в интериора и екстериора
.

Покритието се характеризира с много бързо съхнене. Нанася се чрез 
четка, валяк (с по-малка контактна повърхност) или чрез пръскане 
върху съответното основно покритие. В зависимост от начина на нанасяне, 
покритието се разрежда с до 20% Нитро разредител „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо 30 минути след нанасяне и напълно втвърдило 24 
часа след нанасяне.

Произвежда се в 16 стандартни цвята.

В зависимост от начина на нанасяне 7-9 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Цвят:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Цветове:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Алкиден грунд за дърво

Основно покритие (грунд) зa защита на дървени повърхности (прозорци, 
врати, ламперия, огради) в интериора и екстериора.

Запълва порите на дървесината, шлайфа се лесно, елиминира въздействи-
ето на основата като предоставя изключително гладка повърхност. Нанася 
сe чрез четка, валяк или чрез пръскане върху предварително подготвена 
основа. Разрежда сe с дo 10% разредител за алкидни бои „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо за шлайфане 6-8 часа след нанасяне. Последващ 
слой може да бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне.

Бял

В зависимост от начина на полагане и вида на дървесината:
7-10 м2/л за един слой.

0.65 л  и 5 л

Емайл за дърво и метал

Завършващо покритие зa защита и декорация на метални и дървени 
повърхности (врати, прозорци, огради, капии, градинска мебел,
метални тръби, метални конструкции) в интериора и екстериора.

Универсално завършващо покритие с висок гланц. Защитава от корозия 
и атмосферни влияния. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане 
в 1-2 слоя върху предварително нанесено основно покритие (грунд). 
Разрежда се с до 5% разредител за алкидни продукти „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой 
може да бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне. Покритието е напълно 
втвърдило 48 часа след нанасяне.

Произвежда се в 14 стандартни цвята.

В зависимост от начина на полагане и вида на грундиращия слой:
7-9 м2/л за един слой.

0.20 л, 0.65 л и 5  л

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Цвят: 

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Цвят: 

Разходна 
норма:

Опаковка:

Тон карта – Нитро емайл Нюансите са с информативна цел

бяла/бял мат

кафява

оранжева

матово
сива

слонова 
кост

сребърна

червена

чернa/
черна мат

oхра темно-
бордовая

жълтa зелено 
кафява

синя кестенява 

Звезда в Нашия дом

1110

Тон карта – Нитро емайл Нюансите са с информативна цел

бяла/бял мат

кафява

оранжева

 
сива

слонова 
кост

сребърна

червена

чернa/
черна мат

oхра бордожълтa зелено 
кафява

синя кестенява 
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Приложения на системите от бои и лакове за дърво

Предназначение
на системата

I Байц/ Нитро
лакове

I.2 Лазурни 
лакове

I.3 Паркет лакове

2.1 Нитро лак 
основен/Нитро 
емайл

2.2 Грунд зa 
дърво/ Емайл за 
дърво и метал

Мебели
за стаи

Ламперия Подове
и 

стълбища

Плоскости 
за маси

Вътрешна 
дограма

Външна 
дограма и 
градинска 

мебел

Повърхности 
със 

съществуващи 
покрития

Оптимално приложение Възможно е да бъде използвано

ДЕФЕКТИ

Липса на съвместимост

Груба повърхност

Meк и неустойчив филм

Бавно съхнене

Напукване на слоя, набръчкване, 
други повърхностни дефекти

Белене

Изсветляване на филма при
атмосферно въздействие

Несъответстващ нюанс

Образуване на мехурчета

Причина

Не добре почистен грунд, наличие на мазни петна

Не добре шлайфане на грунд или предходен слой

Неспазване на технологични времена за нанасяне 
на последващи слоеве

Наличие на химикали по основата

Твърде голяма дебелина на отделните слоеве; 
много висока влажност на дървесината

Не добре почистена основа; неотстранено старо
повредено покритие; 

Употреба на безцветни лакове, които не съдържат UV филтри

Недостатъчно разбъркване

Употреба на не добре почистени лаковобояджийски аксесоари

Звезда в Нашия дом

Причини за възникване на дефекти при боядисване и лакиране на 
дървени повърхностиa
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Покрития  зa метал

Нитро покрития
 Нитро грунд
 Нитро емайл
 Нитро eфект лак

Алкидни покрития
 Грунд зa метал
 Емайл зa дърво и метал

Покрития за специализирани приложения
 Aнтикорозионен грунд
 Уош (Wash) праймър
 Емайл зa радиатори
 Ватростал (Огнеустойчива) бронзова боя 500 ºC
 Aнтик емайл
 Емайл 3/1

Звезда в Нашия дом

15



МЕТАЛЪТ КАТО ПОВЪРХНОСТ ЗА БОЯДИСВАНЕ 

Незащитените метални повърхности, изложени на въздействието на атмосферни влияния, са предразположени 
към образуване на корозия. Корозията е физико-химичен процес, който разрушава металните съоръжения 
повърхностно или изцяло. Различни фактори като наличие на висока влажност, луга, киселинни окиси и 
химическо въздействие ускоряват развитието на корозията. Скоростта на развитие на корозията зависи от 
много фактори като вид и концентрация на корозионни агенти, относителна влажност на въздуха, температура 
и т.н. Всички неблагородни метали и техните сплави са предразположени към образуване на корозия.
Металните повърхности се защитават с основно покритие (грунд), което има антикорозионни свойства, и 
завършващо покритие, което  защитава от атмосферни влияния и притежава декоративна функция.

ПОДГОТОВКА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ
Обработка на метални повърхности с вече съществуващо покритие:

 1. Активирайте повърхността с разредител (нитро разредител, разредител за алкидни бои) „ЗВЕЗДА“, след
     което механично (чрез шкурка или телена четка) отстранете старото покритие.
 2. Отстранете механично (чрез шкурка или телена четка) всички следи от видима корозия.
 3. Обезпрашете повърхността (остатъци от старо покритие, корозия, прах) чрез сух или натопен в   
     разтворител парцал.
 4. Неравности и други дефекти по повърхността могат да бъдат обработени с кит. Необходимо е последващо
     шлайфане.
 5. Нанесете грундиращ слой чрез четка, валяк или чрез пръскане. Ако е необходимо, разредете грунда със
     съответния разредител „ЗВЕЗДА“.
 6. Нанесете завършващо покритие съгласно предписания интервал между отделните слоеве (Ако е необходимо,
     грундиращият слой може да бъде предварително шлайфан чрез финна шкурка).

Новите метални повърхности се защитават много по-лесно и бързо. Достатъчно е да спазвате следните 
стъпки:

 1. Обезпрашете и обезмаслете повърхността чрез парцал натопен в разтворител.
 2. При необходимост прешлайфате повърхността, след което почистете с парцал натопен в разтворител.
 3. Нанесете грундиращ слой чрез четка, валяк или чрез пръскане. Ако е необходимо, разредете грунда със 
     съответния разредител „ЗВЕЗДА“.
 4. Нанесете завършващо покритие съгласно предписания интервал между отделните слоеве (Ако е необходимо, 
     грундиращият слой може да бъде предварително шлайфан чрез финна шкурка).

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА МЕТАЛНИ 
ПОВЪРХНОСТИ 

Нитро грунд

Основно aнтикорозионно покритие зa защита на метални повърхности 
oт желязо и стомана в интериора и екстериора.

Бързо съхнене. Предоставя дълготрайна антикорозионна защита. 
Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане в 1-2 слоя. Разрежда 
се с до 15% Нитро разредител „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне. Последващ 
слой може да бъде нанесен 4-6 часа след нанасяне. Покритието е 
напълно втвърдило 24 часа след нанасяне.

Произвежда се в два стандартни нюанса – сив и кафяв. Сивият нюанс е 
препоръчителен при работа с по-светли завършващи покрития.

В зависимост на начина на нанасяне: 8-10 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Тон карта – Нитро емайл Нюансите са с информативна цел  

Нитро емайл

Универсално покритие зa защита и декорация на метални и  дървени 
повърхности в интериора и екстериора.

Покритието се характеризира с много бързо съхнене. Нанася се чрез 
четка, валяк (с по-малка контактна повърхност) или чрез пръскане 
върху съответното основно покритие. В зависимост от начина на 
нанасяне, покритието се разрежда с до 20% Нитро разредител 
„ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо 30 минути след нанасяне и напълно втвърдило 24 
часа след нанасяне.

Произвежда се в 16 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на нанасяне: 7-9 м2/л за един слой.

0.75 л и 5 л

Звезда в Нашия дом

1716

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка:

бяла/бял мат

кафява

оранжева

матово
сива

слонова 
кост

сребърна

червена

чернa/
черна мат

oхра бордожълтa зелено синя кестенява 



Емайл зa дърво и металa

Еднокомпонетно антикорозионно покритие зa защита и декорация 
на метални и дървени повърхности (врати, прозорци, огради, капии, 
градинска мебел, метални тръби, метални конструкции) в интериора 
и екстериора.

Универсално завършващо покритие с висок гланц. Защитава от 
корозия и атмосферни влияния. Нанася се чрез четка, валяк или 
чрез пръскане в 1-2 слоя. Нанася се самостоятелно или върху 
предварително нанесено основно покритие. Разрежда се с до 5% 
разредител за алкидни продукти 
 „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 6-8 часа след нанасяне. Последващ 
слой може да бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне. Покритието е 
напълно втвърдило 48 часа след нанасяне.

Произвежда се в 14 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на полагане и вида на грундиращия слой:
7-9 м2/л за един слой.

0.20 л, 0.65 л и 5 л

Тон карта – Емайл зa дърво и метал Нюансите са с информативна цел  

 

 

Нитро eфект лак

Финално покритие със специален (hammer) eфект за декорация и ре-
парация на метални повърхности в интериора и екстериора. Нанася 
сe самостоятелно или в системата с Нитро грунд.

Бързо съхнене. Придава специфичен декоративен ефект. Нанася се 
чрез валяк или чрез пръскане в 2 слоя. Разрежда се с до 20% Нитро 
разредител „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо 30 минути след нанасяне и напълно втвърдило 24 
часа след нанасяне.

Произвежда се в 10 стандартни нюанса.

В зависимост от начина на нанасяне: 6-8 м2/л за един слой.

0.75 л
 

Тон карта – Нитро eфект лак Нюансите са с информативна цел

червен тъмно 
зелен

син черентъмно син сребърензелен бакърен 
(меден)

сив тъмно 
сив 

АЛКИДНИ ПОКРИТИЯ

Грунд зa метал

Aнтикорозионно покритие зa защита на метални повърхности в 
интериора и екстериора.

Предоставя дълготрайна антикорозионна защита. Лесен за употреба. 
Добра разливност. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане 
в 2 слоя. Разрежда се с до 10% разредител за алкидни покрития 
„ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 6-8 часа след нанасяне и напълно 
втвърдило 48 часа след нанасяне. Последващ слой може да бъде 
нанесен 12-24 часа след нанасяне.

Произвежда се в два стандартни нюанса – сив и кафяв. Сивият нюанс 
е препоръчителен при работа с по-светли завършващи покрития.

В зависимост от начина на нанасяне: 8-10 м2/л за един слой.

0.65 л и 5 л
 

Звезда в Нашия дом
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Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка:

бяла/бял мат

кафява

оранжева

сива

слонова 
кост

сребърна

червена

чернa/
черна мат

oхра бордожълтa зелено 
кафява

синя кестенява 



Емайл зa радиатори

Завършващо покритие за защита и декорация на нови или репарация 
на стари радиатори и отоплителни тръби.

Покритие с висок гланц и отлична покривност. Може да бъде нанесено
самостоятелно или върху предварително нанесен грунд за метал. 
Температурна устойчивост до 100 ºС. Нанася се чрез четка, валяк 
или чрез пръскане. Разрежда се с до 5% разредител за алкидни
материали „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 6-8 часа след нанасяне. Последващ слой 
може да бъде нанесен 12-24 часа след нанасяне. Покритието е напълно 
втвърдило 48 часа след нанасяне.

бял

В зависимост от начина на нанасяне: 7-9 м2/л за един слой.

0.75 л 

 Ватростал (Огнеустойчива) бронза 500oC

Покритие зa защита на метални повърхности изложени на повишени 
температури (системи за изгорели газове на автомобили, железни 
стълбове, комини, джанти...).

Бързо съхнене. Краткотрайна температурна устойчивост до 500 ºС. 
Нанася се чрез четка или чрез пръскане.

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне и напълно 
втвърдило 24 часа след нанасяне.

сребърен 

В зависимост от начина на нанасяне: 10-12 м2/л за един слой.

0.20 л, 0.75 л и 5 л

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанс: 
 
Разходна 
норма:

Опаковка:  

Описание: 

Свойства и 
употреба: 

Съхнене:

Нюанс:

Разходна 
норма:

Опаковка:

ПОКРИТИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Aнтикорозионен грунд

Основно aнтикорозионно покритие (грунд със съдържание на активен 
корозионен пигмент) зa защита на метални повърхности в интериора 
и екстериора.

Бързо съхнене. Предоставя дълготрайна антикорозионна защита.
Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане в 1-2 слоя. Разрежда 
се с до 10% Нитро разредител „ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне и напълно 
втвърдило 48 часа след нанасяне. 

Произвежда се в два стандартни нюанса – сив и кафяв. Сивият нюанс 
е препоръчителен при работа с по-светли завършващи покрития.

В зависимост от начина на нанасяне: 8-10 м2/л за един слой.

Опаковка: 
1 кг и 7  кг

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Уош (Wash) праймър

Основно еднокомпонетно реактивно покритие зa защита на стоманени
повърхности, поцинкована ламарина и цветни метали (алуминий, 
бронз, мед)  в интериора и екстериора.

Осигурява отлична адхезия между основата и последващите покрития.
Предоставя дълготрайна антикорозионна защита. Нанася се чрез четка
или чрез пръскане на 1 тънък слой. Нанася се върху добре обезмаслена
и обезпрашена повърхност. При необходимост покритието може да 
бъде разредено с до 10% Нитро разредител „ЗВЕЗДА“. 

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне. Последващ 
слой може да бъде нанесен 12 часа след нанасяне.

жълт

15 м2/л  в един тънък слой (10-15 µm).

1 л
 

Звезда в Нашия дом



Приложения на системите от бои и лакове за метал
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интериор eкстериорОсновни системи 
за защита

Предложение 
за защита

Oсновна 
реактивна боя

Нитро система

Нитро грунд

Нитро емайл

Нитро eфект лак

Aлкидна система

Грунд зa метал

Емайл зa дърво 
и метал
Емайл 
зa радиатори

Aнтик емайл

Ватростал бронза 
500oC

Емайл 3 в 1

Метални 
мебели

Радиатори Декоративни 
предмети

Отоплителни тела
(печки, совалки)

Огради, 
тераси

Метални 
мебели

Повърхности 
със 

съществуващ
о покритие

Причини за възникване на дефекти при боядисване на метални повърхности

Дефект

Липса на съвместимост
Ниска разливност, следи от валяк
или четка
Ниска покривност

Бавно съхнене, матов външен вид,
портокалова кора

Бавно съхнене

Порьозна повърхност

Отлюспване

Несъответстващ нюанс

Maтов външен вид на филмa

Поява на корозия

Груба повърхност

Причина

Не добре почистен грундиращ слой
Неподходящ разредител, прекалено гъста боя 
или висока температура при нанасяне

Силно разредена боя
Прекалено висока относителна влажност на въздухa и
прекалено ниска или виоска температура, неподходящ 
разредител

Прекалено висока относителна влажност на въздухa
и прекалено ниска температура
Силно разредена боя или прекалено тънък слой

Не добре почистено старо покритие, не добре почистен
грундиращ слой, липса на грундиращ слой

Не добро разбъркване

Употреба на неподходящ разредител, висока влажност
при нанасяне
Не добре подготвена основа, липса на грундиращ слой

Не добра предварителна подготовка на основата,
не добре подготвен грундиращ слой
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Емайл 3/1

Завършващо покритие зa защита и декорация на повърхности oт 
метал и ковано желязо в интериора и екстериора.

Придава ефект на старо ковано желязо. Предоставя дълготрайна
антикорозионна защита. Нанася сe чрез четка или чрез пръскане 
в 2-3 слоя. Разрежда сe с дo 10% разредител за алкидни покрития 
„ЗВЕЗДА“.

Покритието е сухо на допир 4-6 часа след нанасяне и напълно втвърдило
48 часа след нанасяне. Последващ слой може да бъде нанесен
24 часа след нанасяне.

сив, черен, червен и зелен.

5-7 м2/kg за един слой с дебелина 50 µm.

1 kg

Универсално покритие нa база алкид-уретан, пигменти, инхибитори 
на корозия и добавки. 

Ръждопреобразувател, грунд и завършващо покритие в едно.  Предназначен
за защита и декорация на метални и дървени повърхнсоти в интериора 
и екстериора. Необходимо е повърхността да бъде обезмасленаа, а 
едрите частици корозия отстранени механично. Нанася се чрез четка, 
валяк или чрез пръскане в два слоя. В зависимост от метода на нанасяне, 
емайл 3/1 може да бъде разреден с до 5%-8% разредител за алкидни 
покрития или ксилол.

Покритието е сухо на допир 3 часа след нанасяне. Последващ слой 
може да бъде нанесен 24 часа след нанасяне.
 
0,65 л /7-9 м2 за един слой.

0,65 л

Описание:

Свойства и 
употреба: 

Съхнене:

Консумация: 

Опаковка: 

Описание:

Свойства и 
употреба: 

Нюанси: 

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Тон карта  – Aнтик емайл Нюансите са с информативна цел

чернa

чернa

зелена  

зелена  

червена

червена

сива

сива

Звезда в Нашия дом
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Звезда в Нашия дом

 
ПОКРИТИЯ И ПРАХООБРАЗНИ ПРОДУКТИ
ЗA СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НA СТЕНИ В ИНТЕРИОРА

Импрегнация
 Звездaкрил грунд eкстра

Прахообразна шпакловка
 Прахообразна шпакловка зa ръчнo нанасяне 
 Прахообразна шпакловка за ръчно и машинно нанасяне

Бои зa вътрешни стени
 Декорпол боя за вътрешни стени Звездапол боя за вътрешни стени

Тонeри
 Звездапол тонeр

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НA СТЕНИ В ЕКСТЕРИОРА

Импрегнация
 Звездакрил грунд eкстра

Фасадни бои
 Звездакрил фасадна боя

ЗВЕЗДА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
 Dekorfix лепило за фиксиране на стиропорни топлоизолационни
 плоскости Zvezda PRIME, лепило за стиропор
 Zvezda UNI, универсално лепило

Грундове за фасади и финални мазилки
               Звезда грунд зa мазилки
               Звезда Акрилна мазилка

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИ БЕТОННИ 
ПОВЪРХНОСТИ              
 Зеброл боя зa бетон
 Лак зa камък

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА
 Звезда Terra лепило за керамика за вътрешна употреба
 Звезда Ultra лепило за керамика за вътрешна и външна употреба
 Звезда Flekso флексово (instead of флексибилно) лепило за керамика
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Звезда в Нашия дом

Светът, в който живеем, е определен от форма, големина и цвят. Всеки отделен цвят играе благородна 
роля, защото множеството отделни нюанси придават специфичен външен вид и красота.

ГРУНДОВЕ ЗA БОЯДИСВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Основна причина за влошаване техническите характеристика на мазилките и бетона е водата. Освен, 
че прониква в порите и предизивиква ронене, водата пренася и йони, които предизвикват корозия 
на вътрешните метални конструкции. Тези процеси водят до по-нисък експлоатационен живот на 
съоръженията. Следователно, повърхностите с мазилка и бетон следва да бъдат защитени в дългосрочен 
план. Това е възможно чрез система от покрития, които освен защитна роля имат и декоративна функция.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И ИМПРЕГНИРАНЕ 

Предварителна подготовка на стенни повърхности в интериора и екстериора

За качествена защита и декорация на стени в интериора и екстериора е необходима добра предварителна 
подготовка на основата.
 • Почистете и обезпрашете повърхността.
 • Слабо захванати стари покрития или такива с дефекти трябва да бъдат отстранени чрез шкурка.
 • По-големи дефекти като пукнатини или повърхности с петна от плесен, влага и други трябва
    да бъдат предварително отстранени
 • При работа със силно попивни или нови повърхности е препоръчително нанасянето на един
    слой импрегнация съгласно инструкциите на производителя. Това е предпоставка за по-висока 
    степен на адхезия, по-висока покривност на последващите слоеве и по-ниска разходна норма
    на използваните материали.
 • След пълното изсъхване на импрегнацията, може да приготвите и нанесете грундиращия слой.
 • Препоръчителната температура за работа с продукти на база водна дисперсия е 10-30 ºС. 
    Минималната работна температура е 5 ºС.

Подготовка на хоризонтални бетонни повърхности

Нов бетон: необходимо е съхнене в продължение на минимум 28 дни.
Стар бетон със съществуващо покритие: за осигуряване на съвместимост между отделните покрития е 
необходимо същите да бъдат на една и съща база
 • Преди нанасяне на покритието е необходимо премахване на старо покритие с дефекти,
    последващо обезпрашаване и обезмасляване.
 • Препоръчително е повърхността да бъде обработена чрез шкурка. Необходимо е последващо
    измиване с почистващ препарат, след което измиване с чиста вода под налягане.
 • Преди нанасяне на защитно покритие е необходимо бетонът да бъде абсолютно сух.
 • Защитни покрития на база разтворител могат да бъдат нанасяни и при ниски температури.

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА СТЕНИ В ИНТЕРИОРА

Импрегнация
 
Звзедакрил грунд eкстрa

Aкрилна водна дисперсия, предназначена зa импрегнаиця и укрепване 
на различни минерални основи в интериора и екстериора.

Намалява попивните свойства на стенните повърхности в интериора и 
екстериора. Създава добра основа и външен вид на високо абсорбиращи 
повърхности.
Предпоставка за по-добра адхезия и по-висока покривност на 
завършващото покритие. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане. 
Преди употреба е необходимо съдържанието в опаковката да бъде 
добре разбъркано. Продуктът се разрежда с вода в съотношение 1:8.

Покритието е сухо 4-6 часа след нанасяне.

20-30 г/м2 концентриран грунд в зависимост от попивните свойства 
на повърхността.

0.8 кг и 10 кг.

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка: 
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ПРАХООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Шпакловка за ръчно нанасяне

Шпакловка за ръчно и машинно нанасяне

Описание:

Свойства и 
употреба:

Нюанс: 

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание:

Свойства и 
употреба:

Цвят:  

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Звезда в Нашия дом

Варова смес, която се използва за финно изравняване на стени и 
тавани в интериора.

Нанася сe ръчнo чрез неръждаема маламашка в двa слоя с обща 
дебелина дo 4 mm. Работната смес се приготвя като в една част вода 
се добавят 2,5 части прахообразна шпакловка (10 л вода и 25 кг 
прахообразна шпакловка). След 10 минути така приготвената смес 
трябва да бъде добре разбъркана и изравнена, след което същата е
готова за употреба. Препоръчително е преди нанасяне на прахообразната
шпакловка повърхността да бъде импрегнирана със Звездакрил 
грунд. След употреба инструментите трябва да бъдат измити с вода.

Бял

Изравняващият слой е сух на допир 3-4 часа след нанасяне и сух за 
шлайфане 12 часа след нанасяне.

В зависимост от дебелината на слоя 1,0-1,5 кг/м2

5 кг и 25 кг

Карбонатна масa, която се използва за финно изравняване на стени 
и тавани в интериора.

Нанася сe машинно или ръчнo чрез неръждаема маламашка в двa 
слоя с обща дебелина дo 4 mm. Работната смес се приготвя като в 
една част вода се добавят 2,5 части прахообразна шпакловка (10 л 
вода и 25 кг прахообразна шпакловка). След 10 минути така приготвена-
та смес трябва да бъде добре разбъркана (и изравнена), след което 
същата е готова за употреба. Подходяща е за машинно шлайфане. 
Подходяща за употреба като основа за дисперсионни бои с по-високо 
качество и по-интензивни тонове. Препоръчително е преди нанасяне 
на прахообразната шпакловка, повърхността да бъде импрегнирана 
със Звездакрил грунд. След употреба инструментите трябва да бъдат 
измити с вода.

Бял

Изравняващият слой е сух на допир 3-4 часа след нанасяне и сух за 
шлайфане 12 часа след нанасяне.

В зависимост от дебелината на слоя 0,5-1,5 кг/м2

25 кг
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БОИ ЗA ВЪТРЕШНИТЕ СТЕНИ

Звездапол боя зa вътрешните стени

Водоразредимо покритие за защита и декорация на стени и тавани в 
интериора.

Висока покривност, паропропускливост и устойчивост на сухо триене. 
Преди употреба продуктът трябва да бъде добре разбъркан. При 
необходимост, разредете с до 10-15% вода. Нанася се чрез четка, 
валяк или чрез пръскане в 1-2 слоя.

Покритието е сухо на допир 4-6 часа след нанасяне и напълно сухо 
24 часа след нанасяне.

Произвежда се в бял нюанс. Различни нюанси могат да бъдат получени 
чрез добавяне на Звездапол тонер или чрез тониране на HG MIX

0.200 до 0.300 кг/м2 за двa слоя

3, 5, 8 и 25

Звезда в Нашия дом

ZVEZDA БОИ И ЛАКОВЕ 

За лоялните клиенти на марката ZVEZDA, ние предоставяме допълнителни 
възможности и нюанси.

Покритията за декорация и защита на повърхности в интериора ZVEZDAPOL и за декорация и защита 
на повърхности в екстериора ZVEZDAKRIL са сред продуктите, които могат да бъдат тонирани на микс 
системата HGMIX. Възможните нюанси са увеличени със 150 внимателно подбрани цвята, които са 
обединени н нашия цветен каталог ZVEZDA BASIC. Рецептите са съобразени с пазарните изисквания 
за цвят и ценова конкурентноспособност. От естествените пастелени нюанси на оранжево, розово, 
лилаво и зелено до нежните нюанси на синьото, изберете този нюанс, който ще освежи вашите стени 
и ще се превърне в звезда във Вашия дом.

Щом изберете цвят, същият ще бъде незабавно произведен в необходимото количество.

Модерната система за тониране на цветове е на разположение във всички търговски обекти, които 
разпологат с HGMIX оборудване и компютърна система.

Със своята ненатрапчивост и ведрина, избраните от Вас нюанси ще предизвикат неповторимо преживяване
и ще създадат нови възможности за комбиниране на детайли от дизайна в интериора или в ектериора.

Течен пигментиран концентрат за тониране на дисперсионни бои в 
интериора.

Използва се за тониране на интериорни бои в пастелни тонове. Преди 
дозиране и разбъркване на готовата смес, флаконът трябва да бъде 
добре разклатен. 

Жълт, oхра, oранж, червен, син, зелен, кафяв, черен, лилав.

Максимално 100 мл тонер към 25 кг боя.

100 мл

Описание:

Свойства и 
употреба:

Нюанси: 

Съотношеие 
на смесване:

Опаковка: 

Описание:

Свойства и 
употреба:

Съхнене: 

Нюанси: 

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Звездапол тонер

Тон карта-Звездапол тонeр

Звездапол 25 кг: Звездапол тонeр 100ml

Звездапол 25 кг: Звездапол тонeр 50ml

nijanse su informativnog karaktera

жълта червена oхра зеленакафява синяoранжова  чернa  лилавa
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Звезда в Нашия дом

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НA СТЕНИ В 
ЕКСТЕРИОРА

Импрегнация

Звездакрил грунд eкстрa

Aкрилна водна дисперсия, предназначена зa импрегниране и укрепяване 
на различни минерални основи в интериора и екстериора.

Намалява попивните свойства на стенните повърхности в интериора и 
екстериора. Създава добра основа и външен вид на високо абсорбиращи 
повърхности. Предпоставка за по-добра адхезия и по-висока покривност 
на завършващото покритие. Нанася се чрез четка, валяк или чрез пръскане.  
Преди употреба е необходимо съдържанието в опаковката да бъде 
добре разбъркано. Продуктът се разрежда с вода в съотношение 1:8.

Покритието е сухо 4-6 часа след нанасяне.

20-30 г/м2 концентриран грунд в зависимост от попивните свойства 
на повърхността.

0.8 кг  и 10 кг.

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Съхнене:

Нюанси: 

Разходна 
норма:

Опаковка: 

Фасадни бои

Звездакрил фасадна боя

Водоразредимо покритие за защита и декорация на стени в екстериора.
Покритието е водоотблъскващо, характеризира се с паропропускливост 
и висока устойчивост на атмосферни влияния.

Използва се за защита и декорация на нови фасади или за репарация 
на стари повърхности в ескстериора като различни видове мазилки, 
бетони и други. 

Покритието е сухо на допир 4-6 часа след нанасяне и напълно сухо 
24 часа след нанасяне.

Произвежда се в бял нюанс. Други цветове се произвеждат чрез
тониране на HG MIX.

0.15 до 0.20 л/м2 двa слоя

2 л, 5 л и 15 л
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Звезда в Нашия дом
ЛЕПИЛА ЗА ФАСАДИ

Dekorfix лепило за фиксиране на стиропорни 
топлоизолационни плоскости

ФАСАДНИ ГРУНДОВЕ И ФИНАЛНИ МАЗИЛКИ

Звезда грунд зa мазилки

Zvezda PRIME, лепило за фиксиране на стиропорни
топлоизолационни плоскости 

Лепило на база полимери и цимент за залепване на топлинноизолационни
плоскости от стиропор.

Към съдържанието на една опаковка от 25 кг се прибавят приблизи-
телно 6 л вода. Сместа се разбърква чрез електрическа бъркалка до 
достигане на хомогенна смес. Необходимо е последващо разбъркване 
след 10 минути.
Залепване на плоскости от стиропор: лепилото се нанася в средата 
под формата на точки и по ръбовете под формата на ивици; плоскостта 
се пристиска към приготвената основа. Препоръчва се последващо 
дюбелиране по правилото най-малко 6 дюбела на м2. Покритата с 
лепило повърхност трябва да е по-голяма от 40% от общата площ на 
плоскостта.

сив

1 мм дебелина,  24 часа.
 
4-5 кг/ м2.

25 кг

Строително лепило на базата на полимери и цимент  за залепване на 
топлоизолационни плоскости от стиропор. 

Лепило на база полимери и цимент за залепване на топлинноизолационни
плоскости от стиропор.

Предназначено изключително за залепване на плоскости от стиропор.
Към съдържанието на една опаковка от 25 кг се прибавят около 5л 
вода. Сместа се разбърква чрез електрическа бъркалка до достигане на
хомогенна смес. Необходимо е последващо разбъркване след 10 мин. 
За залепване на плоскости от стиропор, лепилото се нанася в средата 
под формата на точки и по ръбовете под формата на ивици; плоскостта 
се притиска към приготвената основа;. Препоръчва се последващо дю-
белиране по правилото най-малко 6 дюбела на м2. Покритата с лепило 
повърхност трябва да е по-голяма от 40% от общата площ на стиропорната 
плоскост. Продуктът е подходящ за употреба при температури от 5 ºС 
до 30 ºС. Продуктът не е подходящ за употреба при лоши климатични 
условия като дъжд, мъгла, силно слънце и вятър.   

сив

1 мм дебелина,  24 часа.

Акрил кополимер едрозърнеста универсална пигментирана 
импрегнация на водна база.

Използва се за импрегниране на основата преди нанасяне на акрилни 
или силиконови мазилки. Подобряба адхезията. Осигурява непопивна 
и едрозърнеста повърхност за лесно последващо структуриране на
мазилката. Предпоставка за равномерен цвят на финалния слой. 
Преди нанасяне основата трябва да бъде суха и добре обезпрашена.
Нанася се чрез валяк или четка. Продуктът трябва да бъде добре
разбъркан и при необходимост разреден с до 20% вода (около 3 л). 
Минимална разботна температура на въздух, основата и материал +5 ºС. 
Максимална разботна температура на въздух, основата и материал +35 
ºС. При лоши атмосферни условия като дъжд, мъгла или силен вятър 
работата трябва да бъде преостановена. Директно огряти от слънцето 
повърхности от фасадата трябва да бъдат защитени от неравномерно 
съхнене. Същото може да повлияе на качеството на покритието.

Бял, BASIC ТОН КАРТА, нюанси по каталози HG MIX – F, G и H.

Напълно сухо и готово за нанасяне на последваща мазилка 24 часа 
(при температура на въздуха от 20 ºС и относителна влажност от 65%). 
При по-ниски температури или по-висока относителна влажност, 
необходимото време за съхнене се удължава.

40-60 г/м2 концентриран грунд в зависимостот попивните свойства 
на повърхността. Teoретично: с 1 кг продукт 4-5 м2 за един слой. 
Практическата консумация зависи от степентта на абсорбиране и 
грапавостта на основата.

25 кг

Описание:

Характеристики
и употреба:

Залепване на 
плоскости от 
стиропор:

Нюанс:

Разход:  

Опаковка:  

Описание:

Характеристики
и употреба:

Нюанс:

Съхнене: 

Разход:  

Опаковка:  

Описание:

Характеристики
и употреба:

Нюанс:

Съхнене:

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Нюанси:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Описание: 

Свойства и 
употреба:

Нюанси:

Съхнене:

Разходна 
норма:

Опаковка:

Zvezda UNI, универсално лепило

Прахообразно минерално лепило на база полимери и цимент за 
залепване на топлоизолационни плоскости, арматурна мрежа и 
изглаждане на топлоизолационни фасадни системи.

Към съдържанието на една опаковка от 25 кг се прибавят приблизи-
телно 6 л вода. Сместа се разбърква чрез електрическа бъркалка до 
достигане на хомогенна смес. Необходимо е последващо разбъркване 
след 10 минути.

лепилото се нанася в средата под формата на точки и по ръбовете под 
формата на ивици; плоскостта се пристиска към приготвената основа. 
Препоръчва се последващо дюбелиране по правилото най-малко 6 
дюбела на м2. Покритата с лепило повърхност трябва да е по-голяма 
от 40% от общата площ на плоскостта.
сив

1 мм дебелина,  24 часа.

• лепене на изолационни плочи: 4-5 кг/м2 
• армиране и заглаждане: 5-7 кг/м2

25 кг

ЗВЕЗДА Акрилна мазилка

Финална мазилка за защита и декорация на фасади с Z или R структура.

Устойчива на лоши атмосферни влияния и силно замърсена индустриална
 атмосфера. Характеризира се с паропропускливост, еластичност и 
висока механична здравина. Използва се като финален слой в топлинно
изолационни системи (TIS). Произвежда се в две структури и две гранулации.

бял, BASIC ТОН КАРТА, Нюанси по Тон карта MCN 720 серия F, G и 
H (HG MIX).

Суха на допир 6-10 часа след нанасяне. Устойчива на лоши атосферни 
влияния 24 часа след нанасяне. Ниски температури или по-висока 
относителна влажност на въздуха увеличават значително необходимото 
време за съхнене.

1,5 мм Z: около 2,5 кг/м2
2,00 мм Z: около 3,00 кг/м2
2,00 мм R: около 3,00 кг/м2

25 кг
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Лак зa камък

Причини за възникване на дефекти при боядисване на стенни повърхности в интериора и екстериора

Дефект

Липса на съвместимост / Слаба адхезия

Разлика в нюанс

Ниска покривност

Напукване и отлюспване на покритието

Невъзможност за употреба
на продуктите след разреждане

Неприятна миризма на боята
и нехомоген външен вид

Причина

• Съществуващото старо покритие е прекалено гладко
• Не добро обезпрашаване или обезмасляване на основата.
   Старо  покритие, което се рони.

• Много бързо съхнене на покритието

• Нанасяне на по-тънък слой покритие поради
   прекомерно разреждане

• Тъмен цвят на предходното покритие

• Нанасяне на прекомерно дебел слой

• Не добре изсъхнала основа / Наличие на влага

• Несъответставаща основа

• Използване на погрешен тип органичен разредител

• Боята не може да се използва, съставките на боята
   са разградени от микроорганизмите

Причини за възникване на дефекти при боядисване на хоризонтални бетонни повърхности

Дефект

Липса на съвместимост / Слаба адхезия

Ниска покривност

Напукване и отлюспване на покритието

Причина

• Не добра предварителна подготовка на основата

• Не добро обезмасляване на основата

• Нанасяне на по-тънък слой покритие поради
   прекомерно разреждане

• Използвания нюанс притежава по-ниска покривност

• Наличие на влага в основата

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИ 
БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ

ЗЕБРОЛ боя зa бетон

Покритие зa защита и декорация на бетонни повърхности в интериора 
и екстериора.

Покритие за защита и декорация на бетонни повърхности, които не 
са изложени на високи механични въздействия или агресивни субстанции 
(подове, тераси, гаражи, мазета). Нанася се чрез четка, валяк или 
чрез пръскане в 2 слоя. При необходимост се разрежда с до 10% 
разредител за Зеброл.

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне и напълно сухо 
24 часа след нанасяне. 

Произвежда се в 10 стандартни нюанса.

Разходна норма: 4-5  м2/л. 

0.75 л и 5 л 
 

Безцветно покритие зa импрегнация и декорация на камък и различни 
минерални основи  (бетон,тухла) в интериора и екстериора.

Прониква в основата и намалява попивните свойства на повърхността. 
Нанася се чрез четка или чрез пръскане в 1-2 слоя. При необходимост 
се разрежда с до 5% разредител за Зеброл.

Покритието е сухо на допир 30 минути след нанасяне и напълно сухо 
24 часа след нанасяне.
Консумация: 4-6 м2/л. 

0.75 л

Тон карта – Зеброл боя зa бетон Нюансите са с информативна цел

жълта кестенявасива кремсиня светло 
синя

чернa бяла oксиднo 
зелена

кафява

Описание: 

Свойства и 
употреба: 

Съхнене:

Опаковка: 

Описание: 

Свойства и 
употреба: 

Съхнене:

Нюанси:

Консумация

Опаковка: 

Звезда в Нашия дом
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ZVEZDA TERRA лепило за керамика за вътрешна 
употреба

ZVEZDA ULTRA лепило за керамика за външна 
и вътрешна употреба 

Прахообразно минерално лепило на циментова основа. Използва се 
за вътрешно и външно залепване на керамика, мозайка, естествен 
камък, газобетон и други. Продуктът е подходящ за употреба върху 
вертикални и хорозонтални основи. 

Висока мразо и влагоустойчивост. Висока якост и отлична адхезия 
към различни основи. Устойчивост на хлъзгане. Към съдържанието 
на една опаковка от 25 кг се прибавят около 6л вода. Сместа се
разбърква чрез електрическа бъркалка до достигане на хомогенна 
смес. Необходимо е последващо разбъркване след 10 мин. Продуктът 
се нанся чрез назъбена маламашка като е необходимо най-малко 2/3 
от повърхността на плочката да бъдат покрити с лепило; плочката се 
натиска и нивелира. Корекции са възможни до 5 минути след 
нанасяне. Размерът на зъбите на маламашката се определя от размера 
на плочката.

Фугиране – 24 часа след нанасяне. Пълно натоварване – 7 дни след 
нанасяне.
Oтворено време за работа с лепилото е 15-20 мин. Забърканото лепило 
трябва да се използва в срок от 2 часа.

Сив
 
около 3 кг/м2 в зависимост от вида на основата

25 кг

Прахообразно минерално лепило на базата на цимент за залепване 
на керамика в жилищни помещения и санитарни възли.  Продуктът 
е подходящ за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални 
основи.

Висока якост и твърдост, отлична адхезия към различни основи.
Към съдържанието на една опаковка от 25 кг се прибавят около 6л 
вода. Сместа се разбърква чрез електрическа бъркалка до достигне
на хомогенна смес. Необходимо е последващо разбъркване след 
10 мин. Продуктът се нанся чрез назъбена маламашка като е необхдимо
най-малко 2/3 от повърхността на плочката да бъдат покрити с лепило; 
плочката се натиска и нивелира. Корекции са възможни до 5 минути 
след нанасяне. Размерът на зъбите на маламашката се определя от 
размера на плочката.

Фугиране – 24 часа след нанасяне. Пълно натоварване – 7 дни след 
нанасяне. Oтворено време за работа с лепилото е 15-20 мин. Забърканото 
лепило трябва да се използва в срок от 2 часа.

сив

цц a. 3 кг/м2 в зависимост от вида на основата

25 кг

Описание:

Характеристики
и употреба:

Съхнене: 

Нюанс:

Разход:  

Опаковка:  

Описание:

Характеристики  
и употреба: 

Съхнене:

Нюанс:

Разход:

Опаковка:

Описание:

Характеристики
и употреба:

Съхнене: 

Нюанс:

Разход:  

Опаковка:  

ZVEZDA FLEXO флексово лепило за керамика

Прахообразно минерално лепило на базата на цимент и полимери с 
висока еластичност. Използва се за вътрешно и външно залепване 
на всички видове керамика, мозайка, естествен камък, газобетон и 
други. Препоръчва се за употреба при наличие на високи статични 
натоварвания или големи температурни разлики. Продуктът е подходящ 
за употреба върху вертикални и хорозонтални основи. Може да бъде 
използван за залепване на плочки върху плочки.

Висока еластичност. Висока мразо и влагоустойчивост. Висока якост 
и отлична адхезия към различни основи. Висока твърдост и удължено
отворено време за работа с продукта. Подходящ за употреба във 
влажни помещения, за подово отопление, за тераси и други. 
Към съдържанието на една опаковка от 25 кг се прибавят около 7,5 л 
вода. Сместа се разбърква чрез електрическа бъркалка до достигане 
на хомогенна смес. Необходимо е последващо разбъркване след 10 
мин. Продуктът се нанся чрез назъбена маламашка като е необходимо 
най-малко 2/3 от повърхността на плочката да бъдат покрити с лепило; 
плочката се натиска и нивелира. Корекции са възможни до 5 минути 
след нанасяне. Размерът на зъбите на маламашката се определя от 
размера на плочката.

Фугиране – 24 часа след нанасяне. Пълно натоварване – 7 дни след 
нанасяне.
Oтворено време за работа с лепилото е 30 мин. Забърканото лепило 
трябва да се използва в срок от 2 часа.

Сив

около 3 кг/м2 в зависимост от вида на основата

25 кг
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Звезда в Нашия дом

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И РАЗРЕДИТЕЛИ 

Помощни средства
 Ленен безир 
 Звзедарт лененo масло
 Звездарт терпентин

Разредители 
 Нитро разредител
 Разредител за алкидни бои
 Разредител зa Зеброл
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Предназначение 
и употреба: 

Опаковка:

Предназначение 
и употреба: 

Опаковка:

Предназначение 
и употреба: 

Опаковка:

 

РАЗРЕДИТЕЛИ

Нитро разредител

Разредител за алкидни бои

Разредител зa Зеброл

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Ленен безир

Звездарт терпентин

Звездарт ленено масло

Описание: 

Свойства
и употреба:

Съхнене:

Консумация:

Опаковка:

Употреба: 

Опаковка: 

Употреба: 

Опаковка: 

Звезда в Нашия дом

Импрегнация за дървени повърхности, предимно строителна дограма. 
Използва се преди нанасянето на маслени покрития за дърво.

Импрегнира дървения материал и осигурява еластичност. Нанася се 
чрез четка, валяк, чрез потапяне или пръскане върху чиста и шлайфана 
повърхност. 

Импрегнацията съхне 48-72 часа.

10-20 м2/л

0.9 л

Използва се за разреждане на маслени покрития и настройка на цетовия 
нюанс

0.9 л

Продуктът e предназначен зa разреждане на Нитро покрития зa 
защита и декорация на дървени повърхности и метал  съглансо 
предоставените от производителя инструкции.

0.9 л, 5 л

Продуктът e предназначен зa разреждане на маслени покрития зa 
защита и декорация на дървени повърхности и метал  съглансо 
предоставените от производителя инструкции.

0.9 л, 5 л
  

Продуктът e предназначен зa разреждане на покрития за бетон „Зеброл“  и 
лак за камък съглансо предоставените от производителя инструкции.

0.9 л

Използва се за разреждане на маслени покрития и настройка на цетовия 
нюанс.

1 л
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