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ВЕХРО  е основана в Атина през 1948 г. с цел да произвежда 
висококачествени бои и лакове. Компанията инвестира в качество, 
разработване, производство и продажба на продукти и услуги: 
 

ВЕХРО: ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО - ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА 
 
 
Днес ВЕХРО е позната като лидер в продажбата на Екологични 
продукти в Гърция и е сред трите най-добри компании в Европа, с 
най-много сертифицирани екологични продукти (63). 
 
ВЕХРО е сертифицирана по Система за управление на качеството, 
съгласно стандарта ISO 9001-2008, както и по Система за 
управление на качеството на околната среда, съгласно стандарта 
ISO 14001 & EMAS. 

 

ВЕХРО  не само продава бои, а също предлага решения и създава 
допълнителни предизвикателства както за професионалисти, така 
и за любители.  
 
 
В близко бъдеше ВЕХРО възнамерява да разшири още 
асортимента си от ЕКО бои. Благодарение на новите критерии 
одобрени от ЕО през 2008 г., ВЕХРО вярва, че вече е възможно да 
предложи ЕКО бои с по-добро качество. В същото време, сега е 
възможно да получим ЕКО решения за някои необходими 
приложения на открито и закрито. През 2010 г. ВЕХРО създава 
първа в Европа Екологични бои и лакове за външни 
повърхности, както и продукти с отлично качество, базирани на 
нанотехнология.  



 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

Няколко продукта на ВЕРХО са изпитани и оценени, съгласно 
международните стандарти в надеждни европейски лаборатории.  

63 ПРОДУКТА 
Сертифициране със 

зелен етикет от ЕО 

(EL/007/07) 

Нашата амбиция е да насърчим и мотивираме клиентите за една 
изпълнена с цветове околна среда! Нашата търговска дейност се 
ръководи от всички възможни грижи за околната среда и 
постоянно усъвършенстване по отношение на законовите 
изисквания.  Нашето виждане за околната среда е, една  
околна среда, която хората, живеещи на нашата планета,  
да оценят.  

53 ПРОДУКТА 
Оценени от Асоциация 

за изследване на бои- 
Обединено кралство 

15 ПРОДУКТА 
Оценени и наградени от 

Британската фондация за 

алергии (Реф.No.200724) 

5 ПРОДУКТА 

Оценка за енергийна 
ефективност. 

12 ПРОДУКТА 

Оценка за пренасяне на 
тежки метали в детски 

играчки и мебели, съгласно 
EN 71-3  

1 ПРОДУКТ 

Оценка за CE 
маркировка (ЕТАG05) 

18 ПРОДУКТА 
Нанотехнологията е науката, която изчислява характеристиките на ултра финните частици 
(1 милиардна от метъра). Материалите на нано ниво предлагат много интересни и инова-

тивни характеристики. Продуктите с приложена нанотехнология в бои и лакове могат да 
предложат по-добри качества на устойчивост и еластичност, възможност за лесно почист-

ване, водоустойчивост, антимикробно действие, хигиенизиране на повърхности и т.н.  
 

Вехро се отличава в предлагането със своята уникална система за 
цветово тониране с хиляди екологични нюанса за всякакви приложение 
върху дърво, метал и стени.  



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

Бои и грундове с екологични емулсии  

SMALTOPLAST extra Silk eco 
Екологична боя с емулсия, с кадифена повърхност. Без мирис, хигиенична и 
хипоалергенна. Отлично свойство за измиване и износоустойчивост (EN 13300, 
клас 1). Сертифицирана за свойство срещу алергенност, причинена от плесен 
и бактерии, както и за осигуряване на подходяща жизнена среда за страдащи 
от астма и алергии. Отлична покривна способност.  
Разтваряне (отношение): 10-15% с вода. Време за изсъхване (23ºС): ½ - 1ч. 
Повторно нанасяне: 3-5 ч. Покривност: 12-14 м2/л. 
Продукт с приложена нанотехнология.  

SMALTOPLAST extra БЯЛА 
Екологична гладка боя с емулсия. Слаба миризма, много добро свойство за 
измиване и износоустойчивост. (EN 13300, клас 1). Отлична покривна 
способност. Най-продаваната (на гръцкия пазар) екологична боя с емулсия на 
най-добрата цена.  
Разтваряне (отношение): 5-15% с вода. Покривност: 11-13 м2/л. 
Повторно нанасяне: 3-5 ч. 
Време за изсъхване (23ºС): ½ - 1ч. 

SMALTOPLAST extra Антибактериална 
Екологична гладка боя с емулсия, с антибактериална характеристика (гъби). 
Без мирис, много добро свойство за измиване и износоустойчивост. (EN 13300, 
клас 1). Отлична покривна способност.  
Разтваряне (отношение): 8-15% с вода. Време за изсъхване (23ºС): ½ - 1ч. 
Повторно нанасяне: 3-5 ч. Покривност: 11-13 м2/л. 
 

SMALTOPLAST универсален грунд 
Екологичен, прозрачен, акрилен грунд с нанотехнология, на водна основа, без 
мирис. Предназначен за външна и вътрешна употреба, с отлична адхезивност и 
алкална устойчивост. Отлично проникване, дълбоко подсилване на стени с 
пореста повърхност като бетон, мазилки, гипсови и циментови панели и др. 
Отговаря на изискванията за пропускливост на въздух, водоустойчивост и 
намаляване на тенденцията за разпрашаване на солите от стените.  
Разтваряне (отношение):0-100% с вода. Време за изсъхване (23ºС): 1 - 2ч. 
Повторно нанасяне: 5-6 ч. Покривност: 15-20 м2/л. 
Продукт с приложена нанотехнология.  

SMALTOX хидро  
Екологичен, водоразтворим, 100% акрилен бял грунд без мирис, за употреба на 
открито и закрито. Подходящ за грундиране и заличаване на петна от стени, 
гипсови панели, бетонени панели и тавани. Отлична адхезивност и покривна 
способност, бързо изсъхване и повторно нанасяне на водоразтворими бои с 
емулсии. Много добра адхезивност на стари алкидни повърхности.  
Разтваряне (отношение): 5-15% с вода. Време за изсъхване (23ºС): ½ - 1 ч. 
Повторно нанасяне: 3-4 ч. Покривност: 11-13 м2/л. 
 

SMALTODUR хидро 
Екологичен, прозрачен, акрилен грунд на водна основа, без мирис, за употреба 
на закрито. Заздравява повърхности като хоросан, бетонни или гипсови панели 
и т.н. Увеличава адхезията, както и покритието на боята, заради своята ниска 
абсорбция на повърхността.  
Разтваряне (отношение): 50-100% с вода. Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. 
Повторно нанасяне: 5-6 ч. Покривност: 15-20 м2/л. 
 



 

 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

Отлично качество на  
най-добрата цена! 

Антимикробно и хипоалергенно 
хигиенично покритие, лесно за 

почистване! 



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

Екологични акрилни бои и грундове 
 

SMALTOPLAST 100% АКРИЛНА 
Екологична, 100% акрилна боя с емулсия, подходяща за предпазване и 
декорация на екстериорни стени с нова или стара боя, мазилки или бетонни 
повърхности. Отлична адхезивност, устойчивост на UV лъчи и метеорологични 
условия, висока устойчивост на алкали. Нейният уникален състав гарантира 
висока водоустойчивост, отлична покривност и трайност на цветовете. Първата 
боя за външни повърхности, сертифицирана с екологичен етикет в Европа.  
Разтваряне: 8-15% с вода. Време за изсъхване (23ºС): ½-1 ч. 

Покривност: 11-13 м2/л. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 

SMALTOPLAST силиконова 
Екологична, 100% акрилна боя с емулсия, с отлична водоустойчивост, 
въздухообмен и антигъбични характеристики. Тя предлага ненадминати 
възможности, в сравнение с конвенционалната акрилна боя за стени, по 
отношение на дълготрайността и декорацията. Отлична адхезивност, 
устойчивост на UV лъчи, алкали и метеорологичните влияния. Отлична 
покривност и трайност на цветовете.  
Разтваряне: 8-12% с вода. Повторно нанасяне: 4-6 ч.  
Време за изсъхване (23ºС): 1-2ч.  
Покривност: 11-13 м2/л. 

SMALTOPLAST еластична 
Екологична, 100% акрилна, водонепропусклива, еластична боя с емулсия с 
антгъбична характеристика. Подходяща за предпазване и декорация на 
екстериорни стени с нова или стара боя, мазилки или бетонни повърхности. 
Отлично запълване на фуги (микро-пукнатини и фуги с размер до 1мм.), дори 
при много ниски температури (-20 ºС) и/или големи температурни разлики, без 
риск от напукване или лющене. Отлична адхезивност, устойчивост на UV лъчи, 
алкали и метеорологичните влияния. Предпазва субстанциите на зидарията и 
бетона от овъгляване. Отлична покривност и трайност на цветовете. 
Разтваряне: 0-10% с вода.   Покривност: 10-13 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 2-4 ч. Повторно нанасяне: 6-8 ч. 

 

SMALTOPLAST универсален грунд 
Екологичен, прозрачен акрилен грунд с нанотехнология, без мирис, за външна и 
вътрешна употреба, с отлична адхезивност и алкална устойчивост. Отлично 
проникване и подсилване на порите от повърхността на стените, като бетон, 
хоросан, гипсови, циментови панели и др. Изпълнява изискванията за 
въздухообмен, водоустойчивост и намалява склонността на стените да се 
разпрашават.  
Разтваряне: 0-100 % с вода.   Покривност: 15-20 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 5-6 ч. 
Продукт с приложена нанотехнология.  

 

SMALTOX хидро 
Екологичен, 100% акрилен грунд на водна основа със слаба миризма, за 
външна и вътрешна употреба. Подходящ за грундиране и заличаване на петна 
по стени, гипсови и циментови панели и тавани. Отлична покривност, бързо 
засъхване и нанасяне на бои с емулсии на водна основа. Много добра 
покривност на стари алкидни покрития.  
Разтваряне: 5-15 % с вода.   Покривност: 11-13 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): ½-1 ч.  
Повторно нанасяне: 3-4 ч. 

 



 

 

  

 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

 

Най-добрата боя за външни 
стени със сертификат за 

екологичност! 



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

Екологични лакове и грундове за дърво и метал 

SMALTOLUX хидро 
Екологичен акрилно-полиуретанов лак на водна основа, без мирис, 
хипоалергенен и с отлична антимикробна ефективност (гъби и бактерии). 
Подходящ за повърхности от дърво, метал, стъкло, алуминий, твърди PVC 
материали и др., гарантиращ висока адхезивност. Издържа дълго време 
разпечатан, осигурява лесно прилагане, особено през летния сезон. Тестван и 
сертифициран по EN 71-3:1995 за „Спиране миграцията на определени частици 
от играчки”. Лесен за почистване, не задържа петна, с по-чиста и хигиенична 
повърхност. С отличните си механични характеристики, той осигурява твърдо, 
но и еластично и гладно покритие, което не променя цвета си. Много добра 
покривност, отлична литливост и разнасяне. Наличен в полирано, сатенено и 
мъхесто покритие.  
Разтваряне: 10 % с вода.   Покривност: 11-13 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 2-3 ч. Повторно нанасяне: 6 ч. 
Продукт с приложена нанотехнология.  

 

SMOLTOXYL хидро ЛАК 
Екологичен защитен и декоративен лак на водна основа, без мирис, за 
вътрешна и външна употреба, оформящ бледи петна, който подчертава 
естествената ценност и красота на дървените повърхности, без да се пука и 
лющи. Идеален за врати, прозорци, дограми, облицовки и всякакви други 
дървени материали. Поради своята микропореста структура, той има 
водонепропускливи характеристики и в същото време позволява на дървото да 
„диша”. Отлична адхезивност към стари алкидни лакове. Благодарение на своя 
състав и  UV филтъра си, той предлага ефективна защита от метеорологичните 
влияния, както и предотвратява образуването на плесен, гниене и разлагане. 
Запазва еластичността си при движение на дървото. Наличен в прозрачно 
полирано, прозрачно сатенено и сатенено покритие.  
Разтваряне: 10 % с вода.   Покривност: 10-20 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
Продукт с приложена нанотехнология.  

 

SMOLTOXYL хидро ОСНОВЕН ГРУНД 
Екологичен бял акрилен грунд без мирис, за вътрешна и външна употреба, 
подходящ за грундиране на повърхности от дърво, метал, стъкло, алуминий, 
галванизиран метал, твърди PVC материали и др. Тестван и сертифициран по 
EN 71-3:1995 за „Спиране миграцията на определени частици от играчки”. 
Бързо съхнене и нанасяне на завършващ слой.  
Разтваряне: 8-12 % с вода.   Покривност: 10-20 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 6-8 ч. 

 

SMOLTOXYL хидро КОНСЕРВАНТ 
Консервант и инсектицид за импрегниране на дърво, без мирис. Не отлага 
никакъв филм, поради дълбокото си проникване в порите на дървото, като го 
предпазва от напукване или белене и осигурява ефективна защитна бариера 
срещу сини петна, гниене, мухъл и други инсекти. Отличен въздухообмен. Да се 
покрива с екологични лакове „Smaltoxyl хидро”. 
Разтваряне: Готово за употреба.   Покривност: 14-20 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
Продукт с приложена нанотехнология.  
 

 



 

 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

Гланцова боя на водна основа от 
ново поколение - екологична, 

хипоалергенна, антибактериална.  

         НОВА  

  ПОДОБРЕНА 

   ФОРМУЛА   

Щит срещу  

астма и алергии. 



 

 

С продуктите и цветовите гами на: 

• Лидерът в производството и продажбата на екологични бои и лакове на пазара 
в Гръцкия.  

• Най-добрият производител с най-много сертификати за екологичност (63) в 
Гърция и един от най-добрите в Европа.  

• Компанията, която разбива мита, че екологичните продукти са по-скъпи и 
некачествени.  

 
Изберете сортираните гами от цветовия каталог на ВЕРХО: Цветовете от Nature, 
Armonia, Petalouda.  



 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

ВЕХРО е лидерът при екологичните бои и лакове. Нашата 
амбиция е да насърчим и мотивираме клиентите за една 
изпълнена с цветове околна среда! Нашата търговска дейност 
се ръководи от всички възможни грижи за околната среда и 

постоянно усъвършенстване по отношение на законовите 
изисквания.  Нашето виждане за околната среда е една околна 
среда, която хората, живеещи на нашата планета, да оценят. 
Ние поддържаме Европейската програмата за екологичен 
етикет от 2003 г.  
С Европейския екологичен знак (цвете или маргаритка) всеки 
може да сертифицира бои и лакове, когато те отговарят на 
критериите за екологичен знак.  

Общи критерии за Екологичен знак 
 

Вътрешни бои и лакове {решение на ЕО (2008) 4453} 
▪ Да предлагат висока покривност 
▪ Да съдържат ниски нива на летливи органични съединения (VОС) 
▪ Да имат много добра износоустойчивост 
▪ Да не съдържат тежки метали, канцерогенни и токсични субстанции 
▪ Да не съдържат опасни вещества за околната среда и я замърсяват 
по малко за периода на употреба 
 
 

Външни бои и лакове {решение на ЕО (2008) 4452} 
▪ Да предлагат висока покривност 
▪ Да съдържат ниски нива на летливи органични съединения (VОС) 
▪ Да имат много добра адхезивност, водна и алкална устойчивост 
▪ Да са водоустойчиви, без отделяне на прах, лющене, подпухване и 
напукване 
▪ При деклариране на водонепропускливост, въздушна пропускли-
вост, еластичност, способност за запълване на пукнатини и анти-
гъбични характеристики, това трябва да бъде потвърдено чрез 
определени изпитания от трети упълномощени страни 
▪ Да не съдържат тежки метали, канцерогенни и токсични субстанции 
▪ Да не съдържат опасни вещества за околната среда и я замърсяват 
по- малко за периода на употреба 

 



 

Енергоспестяване до 30% 

Дълготрайна защита 

100% еластично покритие 

Понижаване на вътрешната 

температура до 7º ЦВЕТОВА ГАМА 

Енергоспестяващи и водоустойчиви покрития 

SMALTOPLAST Termoshield 
Еластично, 100% акрилно термо-керамично покритие за външни стени и 
покриви. То образува устойчиво защитно покритие на всички екстериорни 
стени. Неговият специален състав осигурява енергийна ефективност за сгради, 
като спестява до 30% енергия. Допринася за понижаване на вътрешната 
температура с до 7ºС, в зависимост от външната изолация на сградата. 
Отлично запълване на фуги, висока водоустойчивост и въздухообмен. 
Оптимално съотношение между разхода и спестената енергия за времето на 
експлоатация и дълготрайна защита на външните стени на нови и стари сгради. 
Тествана и сертифицирана като топлоизолираща боя за прилагане на външни 
стени и покриви. 
Разтваряне: 0-10% с вода.  Покривност: 5-6 м2/л.  Повторно нанасяне: 12 ч. 
Време за изсъхване (23ºС): ½-1 ч.  
 
 

ISOLOR 
Еластично, водоустойчиво, акрилно покритие за покриви, на водна основа. 
Отлична адхезивност на повърхности като хоросан, бетон, тухли, тераси. 
То предлага голяма устойчивост на алкали.  Тествана и сертифицирана като 
охлаждаща боя за прилагане на външни стени и покриви. 
Разтваряне: 5-10% с вода.  Покривност: 1,5-4 м2/л.   
Повторно нанасяне: 12-14 ч.  Време за изсъхване (23ºС): 2-3 ч.  
 

DULISOL 
Специален изолатор за разреждане с разредител, подходящ за боядисване и 
предпазване на външни повърхности, като: азбест, цимент, бетон, тераси и 
покривни облицовки. Предлага се в бял и кафяв цвят.  
Разтваряне: 0-5% с разредител No.1 или No. 3 на ВЕХРО. 
Покривност: 12-15 м2/л.   
Повторно нанасяне: 3-4 ч.  Време за изсъхване (23ºС): ½-1 ч.  
 

ISOLOR DURAflex 
Еднокомпонентна, полиуретанова, водоустойчива мембрана за разреждане с 
разредител, с отлична адхезивност. СЕ одобрение, сертифицирана от DIBt, 
съгласно ЕОТА (ETAG 005), ЕО. Образува здрава мембрана с отлична 
устойчивост на външните температурни влияния. Отлична ефективност и 
дълготрайна защита, дори на повърхности със застояла вода, лед и т.н. 
Минимална очаквана ефективност на водоустойчивостта – 10 години. 
Мембраната запазва еластичността си при температура на повърхността -20 до 
90°С.  
Разтваряне: 0-10% с разредител DURAFLEX. 
Покривност: 1,5-2 м2/л.   
Повторно нанасяне: 12-18 ч.   
Време за изсъхване (23ºС): 6-8 ч.  

Продуктът е сертифициран, съгласно ETAG 005-CE 
от BiBt Берлин (сертификат No. ЕТА 09/0189) 



 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

Термо-керамично покритие  за 
повърхности на открито, 100% 
еластично и енергоспестяващо  



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

Лакови бои и грудове за дърво и метал 

SAMLTOLUX extra 
Алкиден лак за дърво, за разреждане с разредител, с ненадмината покривна 
способност и превъзходно повърхност. Отлична здравина, еластичност, 
литливост и равномерност при нанасяне. Не се наблюдава пожълтяване. 
Наличен в полирано, сатенено и матово покритие. 
Разтваряне: 0-4% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 16-18 м2/л.   
Време за изсъхване (23ºС): 2-4 ч.  
Повторно нанасяне: 16 ч. 

GUMILAK метал 
Висококачествен полиращ лак за метални повърхности. Бързо засъхване, 
отлични механични характеристики, трайно полиране и подобрена анти-
корозионна защита. При добавяне на силен втвърдител към “GUMILAK метал”, 
можете да постигнете още бърза характеристика на засъхване, по-качествено 
втвърдяване и по-здрава повърхност на покритието. Предлага се с бяло 
полирано, полирано и сатенено покритие. Разтваряне: 0-10% със Smaltolux 
White Spirit. Покривност: 14-16 м2/л.  Повторно нанасяне:  
18 ч.  Време за изсъхване (23ºС): 2-3 ч.  
 CORROLUX 
Висококачествен, анти-корозионен полиращ лак за метални повърхности. 
Антикорозионен грунд и полиращо покритие в един продукт. Подходящ за 
покриване на нови, а също и на стари корозирали повърхности. Със своите 
анти-корозионни свойства, дори без грунд, той е идеалното решение за 
спестяване на време и пари. Предлага много добра адхезия, литливост, 
разпределение и бързо засъхване. Наличен в бяло, черно и техните нюанси. 
Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 15-17 м2/л.  
Повторно нанасяне: 18 ч.  Време за изсъхване (23ºС): 1-3 ч.  
 CORROLUX метален ефект 
Анти-корозионна, защитна и декоративна боя с покритие перлен металик. 
Металните нюанси се променят в зависимост от ъгъла на гледане и промяната 
на светлината. Защитния филм има голяма здравина и адхезивност.  
Разтваряне: 0-5% с разредител Smaltolux White Spirit.  
Покривност: 8-10 м2/л.  Повторно нанасяне: 16-18 ч.   
Време за изсъхване (23ºС): 2-3ч.  
 

ASTARI METALON 
Алкиден грунд за метални повърхности, разредим с разредител, без анти-
корозионно действие. Грунд за заличаване на петна от стени и тавани с много 
добри характеристики на адхезивност и изсъхване. Може да се препокрие с бои 
на водна основа или за разреждане с разредител.  
Разтваряне: 0-4% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 14-18 м2/л.   
Повторно нанасяне: 6-10 ч.   Време за изсъхване (23ºС): 1-2ч.  
 

VELATOURA SMALTOLUX 
Алкидна база за дърво, за разреждане с разредител. Прилага се на дървени 
или ПДЧ повърхности на открито и закрито. Много добри характеристики за 
бързо изсъхване и лесно шлайфане.  
Разтваряне: 0-4% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 14-18 м2/л.   
Повторно нанасяне: 18 ч.   Време за изсъхване (23ºС): 2-3ч.  
 

OXIDOL 
Отличен анти-корозионен грунд за метални повърхности, за разреждане с 
разредител. Бързо съхнене. Не влияе на политурата на повърхността. Дава 
отлична анти-корозионна защита на металните повърхности, дори при силни 
корозионни влияния. Много добра адхезивност. Предлага се в бяло, сиво и 
червено-кафяво. Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 14-
16 м2/л.  Повторно нанасяне: 18 ч.   Време за изсъхване (23ºС): 1-1,5ч.  



 

Лидерът в продажбата и сертифицирането на екологични бои 

МЕТАЛИЗИРАНЕ 

ПЕРЛЕНО 

МЕРАЛИЗИРАНЕ 

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТНА ЛАКОВА 
БОЯ ЗА ДЕКОРАТИВНО МЕТАЛИЗИРАНЕ 

 



 

Емулсии, акрилни бои и грундове 

SMALTOPLAST 100% ЦИМЕНТОВА АКРИЛНА БОЯ 
100 % акрилна боя с емулсия, подходяща за защита и декорация на нови 
външни стени и стени със стара боя, мазилки и бетонени повърхности. Отлична 

адхезивност, защита от UV-лъчи, метеорологични влияния и алкали. Отлична 

покривност. Разтваряне: 8-15% с вода. Покривност: 9-11 м2/л.   
Повторно нанасяне: 4-6 ч.   Време за изсъхване (23ºС): ½-1ч.  

SMALTOPLAST RELIEF 
Висококачествена структурна 100% акрилна боя с. Осигурява перфектна 
структурна декорация, като също предпазва екстериорните или интериорните 
стени, мазилки, бетонни, гипсови и циментови панели след подготовката на 
повърхността. Отлична покривност. Може да се препокрие със “Smaltoplast 
екстра” или “Smaltoplast 100% акрилен”, както и друга боя “Smaltoplast”. 
Разтваряне: 0-10% с вода. Покривност: 1-1,5 м2/л.   
Повторно нанасяне: 4-6 ч.   Време за изсъхване (23ºС): ½-1ч.  

CHIEF ЕМУЛСИЯ 
Икономична гладка боя с емулсия за интериорно приложение. Подходяща за 
нови повърхности или такива със стара боя, бетон, мазилки или гипсови 
панели. Голяма покривност, лесно прилагане и равномерно нанасяне. Не 
съдържа амоняк. Разтваряне: 5-15% с вода. Време за изсъхване (23ºС): 1-2ч. 
Покривност: 8-11 м2/л.  Повторно нанасяне: 4-6 ч.    

CHIEF АКРИЛНА 
Икономична гладка боя с емулсия за екстериорно приложение. Дълготрайна, с 
много добра адхезивност. Лесно приложение и равномерно разпределение. Не 
съдържа амоняк. Разтваряне: 5-15% с вода. Покривност: 9-11 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2ч.  
Повторно нанасяне: 4-6 ч.   

 
HYDROCHROMA 
Бяла боя с емулсия за тавани.  
Разтваряне: 10-20% с вода. Покривност: 5-7 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): ½-1ч.  
Повторно нанасяне: 4-6 ч.   
 

АКРИЛЕН ГРУНД 
Прозрачен акрилен грунд на водна основа с много добра адхезивна 
характеристика. Подходящ за употреба на вътрешни и външни стени, мазилки и 
бетонни повърхности.  
Разтваряне: 50-300% с вода. Покривност: 8-10 м2/л.с готова смес 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч.  
 

SMALTODUR ГРУНД 
Стягащ акрилен грунд за разреждане с разредител, с отлична водо- и 
алкалоустойчивост, адхезия и проникване в повърхностите.  
Разтваряне: 50-100% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 15-20 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 5-6 ч.   
 

SMALTOX MONO 
Бял грунд на базата на акрилни смоли за интериорна и екстериорна употреба. 
Отлична адхезивност и проникване в нови мазилки и циментови повърхности, 
както и много добро заздравяване на стари повърхности, като вар, гипс, стар 
бетон. Идеален за повредени повърхности със стара износена боя. 
Ненадмината покривност, в сравнение с конвенционалните DUR грундове, 
което помага за намаляване на разходите за финално покрие. Предвид бързото 
му засъхване, може да се използва като основа за емулсии и акрилни бои. 
Разтваряне: 0-20% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 8-10 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 3-5 ч. 



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

Лакове 

POLIDOX ЛАК ЗА КАМЪК 
Акрилен лак за камъни, за разтваряне с разредител. Висока атдхезивност, 
проникване, втвърдяване както и добра устойчивост на износване и 
пожълтяване. Той има също отлична влагоустойчивост и здравина. 
Разтваряне: Готово за употреба или разтвор с разредител № 3 Вехро. 
Покривност: 7-9 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3/4 – 1/2ч. Повторно нанасяне: 6 ч. 
 

GUMILAK ЛАК 
Полиращ лак за дървени повърхности, за интериорна и екстериорна употреба. 
Добра устойчивост на атмосферни влияния. 
Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 15-17 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3-4 ч. Повторно нанасяне: 16 ч. 
 

SMALTOXYL ДЕКОРАТИВЕН ЛАК 
Защитен и декоративен алкиден лак, за разреждане с разредител, подходящ за 
вътрешна и външна употреба. Поради своят състав с филтър за UV лъчи и 
фунгициди, той предлага много добра защита срещу атмосферни влияния и 
влажност както и въздействие на фунгициди 
Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit.  
Покривност: 15 -17 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3-4 ч. Повторно нанасяне: 18-24 ч. 
 

SMALTOXYL БАЗОВ КОНСЕРВАНТ 
Импрегниращ консервант и инсектицид за дърво, разредим с разредител за 
външна и вътрешна употреба. 
Не отлага никакъв филм, поради дълбокото си проникване в порите на 
дървото, като го предпазва от напукване или белене и осигурява ефективна 
защитна бариера срещу сини петна, гниене, мухъл и други инсекти. Отличен 
въздухообмен. Да се покрива с екологични лакове „Smaltoxyl Deco”. 
Разтваряне: Готово за употреба. Покривност: 9-13 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 12 ч. Повторно нанасяне: 24 ч. 
 

SMALTOXYL ТИКОВ БЕЗИР 
 
Защитен и декоративен безир за тикови и други твърди дървесини. Подходящо 
за вътрешна и външна употреба. Съдържа восък. Идеален за градински мебели 
и палуби от тикови и други твърди дървесини, в които прониква без образуване 
на филм.  
Разтваряне: Готово за употреба. Покривност: 15-17 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3-4 ч. Повторно нанасяне: 6-8 ч. 
 



 

Специални продукти 

БОЯ ЗА БАСЕЙНИ PLUS 1 
Еднокомпонентна хлорираща се гумена боя за разреждане с разредител, 
предназначена за плувни басейни и др. Издръжливо и еластично покритие с 
много добра адхезивност за бетонни повърхности. Много добра устойчивост на 
хлор и морска вода. Бързо засъхване. 
Разтваряне: 8-10% с разредител № 1 на Вехро. Покривност: 7-9 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): ½ - 1ч. Повторно нанасяне: 16 ч. 
 

ПОКРИТИЕ ЗА ШАСИТА 
Полираща алкидна боя за разреждане с разредител, подходяща за 
предпазване на шасита и други метални повърхности. Много добро засъхване, 
антикорозионни и адхезивни свойства. Много добра устойчивост на грес и вода. 
Разтваряне: до 5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 12-14 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 18 ч. 
 

SMALTOFILL 
Бял алкрилен фин кит за стени и дървени повърхности. Добри свойства при 
запълване и шлайфане. Много здрава повърхност. 
Разтваряне: Готов за употреба. Покривност: 2-3 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 8-10 ч. 
 

ЕЛАСТИЧЕН КИT 
Бял акрилен еластичен кит подсилен с фибри. Подходящ за вътрешна и 
външна употреба. Добра способност за запълване.  
Разтваряне: Готов за употреба. Покривност: 2-3,5 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 1-2 ч. 
 

SMALTODUR СИЛИКОН 
Прозрачен втвърдяващ грунд на основата на акрилни и силиконови смоли, 
разреждащ се с разредител. Той прониква дълбоко в порите на повърхностите 
и като ги прави водоустойчиви, като в същото време не влияе на обратната 
пропускливост на изпарение. Идеален грунд за импрегнирани мазилки. Той има 
отлична алкалоустойчивост, като в същото време спира солите и проникването 
на вода във вътрешността на боядисаната повърхност. 
Разтваряне: Готов за употреба. Покривност: 10-14 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-3 ч. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 

ВИСОКОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ЗА МЕТАЛ 
Лакова боя за метализиращ ефект на покритието, разреждаща се с разредител, 
за предпазване и декорация на метални повърхности. Много добра адхезивност 
и подобрени антикорозионни качества. Бързо изсъхване и много добро 
втвърдяване. Налична в цветова гама от каталога на Вехро. 
Разтваряне: Готово за употреба. Покривност: 8-10 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 10-15 мин. Повторно нанасяне: 6-8 ч. 
 

БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА 
Акрилна боя за пътна маркировка, разреждаща се с разредител. Отлична 
адхезивност и бързо засъхване. Много добра абразивна и водо-устойчивост. 
Може да се смеси със стъклени перли и материал против плъзгане налични в 
бял, жълт и черен цвят. 
Разтваряне: 5% с разредител № 1 на Вехро. Покривност: 1-1,4 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 15-17 мин.  
 



 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

ЦВЕТОВА ГАМА 

SMALTO Weiss 
Екологична гладка боя с емулсия за употреба на закрито. Слаба миризма, 
много добра покривна способност и способност за измиване. Подходяща за 
стени и мазилки, бетони и гипсови панели. 
Разтваряне: 10-15% с вода. Покривност: 10-12 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
 

Гама Smalto  

SMALTO Profesional 
Гладка боя с емулсия за употреба на закрито с много добра покривна 
способност. Икономически ефективно решение за професионална употреба. 
Подходяща за стени и мазилки, бетони и гипсови панели. 
Разтваряне: 10-20% с вода. Покривност: 10-12 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
 

SMALTO Universal 
Гладка акрилна боя с емулсия за вътрешна и външна употреба с много добра 
устойчивост на атмосферно влияние. Добра покривност, адхезивност и 
устойчивост на алкали. Много добра способност на измиване (ЕN 13300, клас 
2). Икономически ефективно решение за професионална употреба. Подходяща 
за стени и мазилки, бетони и гипсови панели.  
Разтваряне: 10-20% с вода. Покривност: 8,5-10,5 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 1-2 ч. 
Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
 

SMALTO грунд 
Прозрачен акрилен грунд на водна основа с много добра адхезивност и 
способност за втвърдяване. Подходящ за употреба на открито и закрито. Може 
да се препокрие с всякаква боя с емулсия. Възможност за разреждане до 
съотношение 1:10 с вода. Препоръчителен разтвор с вода – 1:3-1:4, при ново 
абсорбирана база.  
Разтваряне: до 400% с вода. Покривност: 10-12 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): ½-1 ч. 
Повторно нанасяне: 4-6 ч. 
 
 
SMALTO антикорозионен грунд 
Икономичен антикороионен грунд с много добра способност за изсъхване. 
Много добра адхезивност. Наличен в сиво и червено-кафяво.  
Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 12-14 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3-4 ч. 
Повторно нанасяне: 16 ч. 
 

SMALTO емайл 
Икономична полираща лакова боя за употреба на открито и закрито. Много 
бързо изсъхване и заздравяване. Наличен в бяло, черно и в цветова гама от от 
каталога на ВЕХРО.  
Разтваряне: 0-5% със Smaltolux White Spirit. Покривност: 12-14 м2/л. 
Време за изсъхване (23ºС): 3-4 ч. 
Повторно нанасяне: 18 ч. 
 



 

ВЕХРО АД  
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