
 

 

 
 

 

 

 

Aura Triumf 10 
Акриловий лак для меблів 
 

 Водорозріджуваний шовково-матовий. 
 Стійкий до подряпин. 
 Міцна та еластична плівка. 
 Захист від забруднення та вологи. 

 

        
 

Опис 

Властивості Акриловий лак для меблів. 
 

 Акриловий водорозріджуваний лак. 
 Без запаху. 
 Швидко висихає та набуває твердість. 
 Утворює шовково-матову, прозору, еластичну та міцну плівку. 
 Не має залишкової липкості. 
 Добре витримує механічні та експлуатаційні навантаження. 
 Стійкий до подряпин та стирання. 
 Не змінює колір деревини. 
 Захищає поверхню від вологи та побутових забруднень. 
 Утворює покриття, стійке до миття побутовими засобами. 
 Тонування за системою Eskarocolor. 

 

Увага! 
Покриття набуває остаточної міцності за 2 тижні після нанесення лаку. 
У разі попадання на лаковану поверхню барвників та жирних речовин, а також рідин, що 
містять спирт, необхідно проводити очищення поверхні відразу. 
Для очищення поверхні не використовувати абразивні мийні засоби, жорсткі щітки та губки, а 
також розчинники. 

Призначення Для лакування нових та раніше пофарбованих дерев'яних меблів усередині приміщень. 
Рекомендується для лакування стель та стін, оздоблених деревиною, та інших елементів 
інтер'єру. Добре підходить для творчості та дизайнерських рішень «hand-made». Може 
застосовуватися під час інтер’єрних робіт для оздоблення мінеральних поверхонь. 
Лак не призначений для парильні та підлоги. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Об'єкти: стільці, столи, етажерки, шафи, полиці тощо. 
Захисне лакування морених та пофарбованих поверхонь. 
Елементи інтер'єру: двері, віконні рами, плінтуси тощо. 
Мінеральні поверхні в інтер’єрі: бетонні, цегляні, оштукатурені, кам'яні тощо. 

Стандарти якості КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2012 
Декорування і спеціальні властивості. Тип зв’язувального: співполімерна  акрилова смола. 
Шовково-матовий. Стійкість до мокрого стирання: 1 клас. 



 

 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня має бути очищена від бруду, пилу, старих покриттів, які відшаровуються, 
знежирена, суха, міцна. Вологість деревини <18%. Нову деревину заґрунтувати проникною 
ґрунтовкою Biogrund Aqua або лаком Triumf, розведеним на 15% водою, та після висихання 
шліфувати наждачним папером, видалити пил. Раніше пофарбовані фарбою (лаком), а також 
гладкі поверхні обробити наждачним папером до матовості, видалити пил. 
Мінеральні основи з високою вбираючою здатністю заґрунтувати проникною ґрунтовкою ТМ 
AURA або TM Eskaro Aquastop. 

Нанесення Перемішати. Не розріджувати. Тонований лак періодично перемішувати в процесі нанесення. 
Наносити в 2-3 шари за температури повітря, основи, лаку від +10 ºС до +30 ºС та відносної 
вологості повітря <80%. Рекомендується проміжне міжшарове шліфування поверхні 
наждачним папером (зерно «320»). На деревину лак наносити уздовж волокон дерева від 
краю до краю поверхні. Колір поверхні, покритої тонованим лаком, та остаточний 
декоративний ефект (у тому числі різні відтінки на поверхні) залежать від породи дерева та 
його вбираючої здатності, підготовки та природного кольору дерева, методу нанесення, 
кількості нанесених шарів. Нанесення лаку за умов прямого сонячного світла, протягів, 
підвищеної температури можуть призвести до дефектів покриття. 

Колір Білий, після висихання безбарвний та прозорий.  

Тонування  За системою Eskarocolor. 

Витрата 8–14 м
2
/л на один шар. Залежить від підготовки поверхні, виду, пористості та твердості 

деревини. 

Час висихання 30 хвилин – від пилу. Через 3 години можна наносити наступний шар (або шліфувати 

поверхню) за температури +20 C та відносної вологості повітря 65%. Поверхня готова до 
експлуатації через 24 години. Остаточна твердість покриття – через 2 тижні. До цього 
поверхню не піддавати сильному навантаженню та інтенсивному очищенню, не ставити на 
неї гарячі предмети та липкі предмети. 

Робочі інструменти Пензель, лаковий валик, розпилювач. 

Очищення 
інструментів  

Після використання промити водою. Висохлий лак очищається механічно. 

Склад Співполімерна акрилова дисперсія, віск, добавки, вода. 

Додаткова інформация 

Морозостійкість  Не заморожувати. 

Гарантійний термін 

зберігання 
2 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС до 
+35 С. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному 
приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При 
попаданні в очі промити водою. Лак пожежо - і вибухобезпечний. 

Утилізація Залишки висохлого лаку і полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття. 

Об’єм/маса 0,75 л (0,76 кг) - 2,5 л (2,55 кг) 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 

можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 від 28.09.2018. 


