Ювикс Импрегнейшън ЕООД е вносител на Becker Acroma-Швеция,
част от Sherwin Williams - световен лидер в производството на лакове,
байцове, бои и специални покрития за дървесина със 140 годишна история

БАЙЦОВЕ-ВОДОРАЗТВОРИМИ И ОРГАНИЧНИ, ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И КОНЦЕНТРАТИ
Водоразтворими байцове
Серия Kombi Ton:

ffБогата гама светлоустойчиви цветове, подходящи за всички дървесни видове
ffБез органични разтворители
ffПодходящи за нанасяне чрез шприцване, топене, валово
ffМинимално настръхване на дървесните влакна
ffПостигане на равномерен цвят след изсъхване
ffНеограничени цветови възможности от класически до пастелни тонове

Серия Uvo Ton:

ffСпециално разработени за UVвтвърдяващи се лакове
ffПигментите, съставящи цвета са
изключително устойчиви на UV лампи

Органични байцове
Серия Micro Ton:

ffБогата гама цветове, включително пастелни тонове
ffБързосъхнещи, придават красива повърхност
ffПритежават подобрена формула без наличие на ароматни
въглеводороди или гликол
ffОтлична покривност, заличават малки дефекти, в същото време
подчертават текстурата на дървесината
ffНанасяне: шприцване, валово
ffСъвместими с всички конвенционални прозрачни лакове
ffЗа байцове с пастелни тонове са препоръчителни
непожълтяващи лакове

Водоразтворими лакове - интериорни и екстериорни
Интериорни:

ffБезцветни и пигментирани, създадени за мебели и аксесоари
ffСъс значително намалените си органични емисии тези продукти осигуряват подобрена работна среда и грижа за околната
среда
ffБързосъхнещи, значително намалено настръхване на дървесните влакна
ffСерията продукти съдържа грундове, лакове (от мат до гланц), както и универсални грунд-лак покрития
ffОтговарят на изискванията на EN 71 и Möbelfakta стандарт
ffНанасяне чрез потапяне, шприцване, заливане, валово
ffПодобряване на качествата чрез добавяне на втвърдители

Есктериорни:

ffЛаковете, байцовете (импрегнатори) и боите за екстериорна употреба на Becker Acroma отговарят
на следните изисквания: устойчивост срещу UV радиация от слънце, дъжд, влага, температурни
амплитуди, обезцветяване на дървесината. Тези изисквания се отнасят за изделия от дървесина
като врати, прозорци, градински мебели, обшивки, перголи
ffБогата гама от цветове
ffБързо съхнещи и лесни за нанасяне
ffВисоко качество на лакираната повърхност
ffТествани и сертифицирани. Отговарят на DIN EN 927
ffНанасяне: шприцване с HVLP, Airmix, Airless, електростатично, заливане, топене

Полиуретанови и акрилни лакове

ffНе съдържат ароматни въглеводороди
ffДвукомпонентни системи, използващи втвърдители(катализатори)
за съхнене(втвърдяване) на лака
ffИзоланти за екзотична дървесина и MDF
ffГрундове: порозапълващи и тиксотропни
ffЛакове с гланц от 5% (мат) до 100% (гланц)
ffЛесни за нанасяне чрез шприцване с HVLP, Airmix, Airless,
лакозаливни машини, електростатични системи
ffНепожълтяващи лакове
ffЛакове с висока химическа и износоустойчивост

ПОЛИУРЕТАНОВИ БОИ

ff35000 цвята по RAL, NCS, Pantone, OECE и
други стандарти
ffВисока покривност
ffБързо съхнене
ffГланц от 10 % (мат) до 100 % (гланц)
ffПодходящи за нанасяне върху полиуретанови,
полиестерни и акрилни грундове, както и
върху грунд-фолио
ffМеталик ефекти

UV-ВТВЪРДЯВАЩИ СЕ ЛАКОВЕ И БОИ:
Приложими за съвременни индустриални системи за нанасяне на лакови
покрития, с което се осигурява:
ffВисока производителност
ffКомпактен технологичен цикъл
ffНамалени емисии на разтворители
ffИзключително високо качество на покритието
ffBECKROLIGHT – Серия грундове и лакове на Becker Acroma:
Уникална UV система, приложима за всички съществуващи UV линии
Покритие с отлична устойчивост срещу надраскване, износване и оцветяване
Не съдържа разтворители и свободни емисии
Висока покривност при нисък разход

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ
ВОДОРАЗТВОРИМИ ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ

ffПодходящи за професионална и домашна употреба
ffЛесни за нанасяне, с доказана устойчивост
ffОтговарят на стандарти BS7044, част 2.2, SS-EN13036-4 (DIN 18032)
за устойчивост на плъзгане, което ги прави идеални за подове в
спортни зали, магазини, обществени помещения, заведения, класни
стаи, училищни салони
ffParquet Prime: Еднокомпонентен акрилен грунд за паркет
ffParquet One: Бързосъхнещ еднокомпонентен водоразтворим
полиуретанов лак с гланцове 10% (мат), 40% (сатен) и 80% (гланц)
ffParquet Performance: Еднокомпонентен водоразтворим лак с отлична
здравина и устойчивост на разливане на химикали. Гланц 10% (мат),
40% (сатен) и 80% (гланц)
ffParquet Pro Deluxe: Двукомпонентен водоразтворим полиуретанов лак
с отлична устойчивост на светлина и надраскване. Гланцове: 10% (мат),
40% (сатен) и 80% (гланц)

СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ

ffСъстаряване чрез използване на различни цветове патини
ffРустикални ефекти, позитивни байцове
ffВакси и масла
ffБои металик
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