ŚRODKI WYPEŁNIAJĄCE, WOSKI I TOPY KAZEINOWE
PRODUKTY

BAZA

ZASTOSOWANIE

LA 5205

Kationowa, woskowo- proteinowa żywica.

Używana jako składnik podstawowej warstwy wykańczalniczej
dla skór licowych. Nadaje on wykończeniu doskonałe właściwości
polerowania, posiada bardzo miły, woskowy chwyt.

LA 5210

Kationowa, wodna emulsja naturalnych wosków i olei.

Kompakt kationowy zalecany do wykończeń wszystkich rodzajów
skór, od których wymagane jest zachowanie naturalnego charakteru
skóry. Posiada dobre właściwości wypełniające i wyrównujące
powierzchnię. Pozostawia bardzo miękki naturalny chwyt.

LA 5301

Skondensowane proteiny.

Używa się go do podkładów i wykończeń o wysokim połysku.
Z uwagi na swoją miękkość, elastyczność i wysoki połysk nadaje się
szczególnie do wykończeń polerowanych.

LA 5330

Białkowo-woskowy środek wiążący.

Używany jest do warstwy podkładowej i właściwej przy wykończeniach, które będą polerowane. Bardzo dobrze zamyka lico, bez jego
przeładowywania. Daje połyskliwy, miękki film o ciepłym chwycie.

LA 5378

Żywica proteinowa

Używany jest do warstw podkładowych i wierzchnich wykończeń
nabłyszczanych. Tworzy nieprzezroczysty, elastyczny, termoutwardzalny film. Wykorzystywany jest też do otrzymywania efektu
„ CRCK”.

LA 5381

Żywica poliamidowa i woski.

Daje miękki elastyczny film o dobrym wypełnianiu i miłym
woskowym chwycie. Stosuje się go jako podkładu zamykającego
przy wykończeniach przez polerowanie. W szczególnie delikatny
sposób zamyka skórę i zachowuje jej naturalny charakter.

LC 5400

Mieszanina wosków, kazeiny i fillerów.

Mieszanina używana w zestawach żywic jako filler, posiada
doskonałe właściwości zapobiegające klejeniu się skór do płyty.

LC A 77

Wodna emulsja naturalnych i syntetycznych olejów

Skondensowana i słabo kationowa wodną emulsja naturalnych
i syntetycznych olejów. Stworzona jako środek do podkładów. Daje
dobre wypełnienie, co pomaga przy ujednoliceniu powierzchni skóry, Daje przyjemnym woskowy, lekko tłusty chwyt.

LV 5325

Dyspersja kationowych wosków

Używany w kombinacji z innymi środkami kationowymi do warstwy
podkładowej i wierzchniej. Daje miękki chwyt równe pokrycie skóry
oraz naturalne, gładkie lico.

LV 5337

Wodna emulsja naturalnych wosków.

Zalecany jest do zestawów wykończalniczych i wykończeń
o wysokim połysku. Poprawia gładkość i nadaje skórze ciepły
naturalny chwyt.

LV 5347

Emulsja miękkiego wosku.

Daje skórze ciepły i woskowy chwyt, dobrze wyrównuje skórę
i doskonale zapobiega przyklejaniu się do gorącej płyty. Szczególnie
zalecany jest do wykończeń miękkich skór typu nappa obuwiowa
i odzieżowa.

LV 5660

Wodna emulsja, miękkich wosków.

Posiada doskonałe właściwości maskowania uszkodzeń skóry
zarówno licowej jak i szlifowanej. Daje miły woskowy chwyt i optyczny spokój wykańczanej powierzchni.

LV 5667

Syntetyczne i naturalne woski.

Niejonową mieszanka średnio miękkich wosków. Daje ciepły
woskowy chwyt, jednolite wykończenie powierzchni skóry i świetne
właściwości utrwalania tłoczonego wzoru.

LV 5670

Syntetyczne woski.

Kationowa mieszanina bardzo miękkich wosków. Wyrównuje
chłonność skóry i bardzo dobrze maskuje uszkodzenia. Daje ciepły
woskowy chwyt. Miesza się tylko z produktami kationowymi.

LV 5689

Emulsja syntetycznych, mineralnych wosków.

Emulsja wosków z dobrymi właściwościami wypełniającymi,
przeznaczoną jest da skóry licowe oraz korygowanej. Dzięki swojej
miękkości nadaje skórze naturalny wygląd oraz przyjemny, miękki,
woskowy chwyt. Może być używany w warstwach podstawowych
wraz z naszymi produktami z serii: LA, LV, RPF oraz DUKOIL,
w celu zwiększenia siły krycia, zmniejszenia absorpcji skóry, bez
pogarszania adhezji.

LV 5715

Naturalne i syntetyczne woski.

Został opracowany, aby uzyskać efekt pull-up na skórach licowych
oraz korygowanych. Po nałożeniu daje efekt rozjaśniania skóry podczas jej zginania, ze zdolnością do powrotu do stanu początkowego
poprzez polerowanie lub prasowanie. Przy dodatku środka sieciującego, powłoka uzyskuje dobrą odporności fizyko-chemiczną .

LV 5735

Syntetyczne woski

Twarde woski, używane głównie z wodnymi roztworami lakierowymi i wierzchnimi powłokami wykańczalniczymi, w celu osiągnięcia
wysokiego połysku i śliskiego chwytu.

LV A 27

Mieszanina miękkich wosków

Stosuje się do wykończeń skór typu miękka nappa. Redukuje
w pewnym stopniu żywicowy chwyt, daje nie lepki woskowy chwyt.
Bardzo dobrze nadaje się do wykończeń skór odzieżowych.

LV H 50

Mieszanina wosków i białkowych środków wiążących

Specjalnie opracowany kompakt do uzyskania silnego efektu przypalania, typu „BUFALLO” podczas operacji polerowania.

LV H 67

Wodna emulsja naturalnych i syntetycznych wosków.

Zalecany jest do polerowania skór chromowo-roślinnie typu
„BUFALLO”. Jako warstwa podkładowa do wykończeń które są
polerowne, poprawia gładkość, miękkość i chwyt skóry.

SNOWER X 900

Dyspersja miękkich wosków

Używany jest jako środek pomocniczy przy produkcji modnych,
białych artykułach typu „SNOW”. Używa się go w kombinacji
środków TOP L 967 A i TOP L 933 B w celu łatwiejszego osiągnięcia
efektu .

TOP L 933 B

Syntetyczne woski.

Został stworzony jako woskowy składnik specjalnego wykończenia,
w celu osiągnięcia białego efektu „ SNOW”. Musi być używany
razem z TOP L 967 A.

TOP L 967 A

Kompakt poliuretanowych wosków i żywic.

Kompakt, stworzony jako składnik specjalnych wykończeń. Jest
używany razem z TOP L 933 B w celu uzyskania modnego białego
efektu „snow”.

