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130.1 - 000 

МАТЕРИАЛИ  ЗА  ЛЮТИЕРИ  и  МЕБЕЛИСТИ 
Материали  за   мебели,  приклади,   лютиери  и  други 

79080 Halböl Ленен  фирниз  и  балсамово  терпентиново  масло  1 : 1  смес.  

За  предварително  обработване /  намазване  на  дървесината  в  

интериора 

  1  л.  18 лв. 

  3  л.  54 лв. 

  30  л.  510 лв. 

62300 Карнауба  восък За  дървени  подове,  повърхности,  мебели,  лули,  приклади  на  оръжия  

  100  гр. Устойчив  на  UV - лъчите 15 лв. 

  1  кг.  114 лв. 

60100 Сандарак   смола 

 

от  Мароко 

На бучки. Естествена смола от плода “Calamus Drago Willd” и други подобни 

палми, които растат на островите Сонда, Молуките, Индокитай и Мароко. 

Предлага се във вид на заоблени късове с външно червено кафяв и вътрешно 

червено – карминов цвят. Разтваря се в алкохол. Ползва се при цветни 

фирнизи за  музикални  инструменти, антични  мебели  и  за  фирниз  

“месса”. 

  100 гр.  21 лв. 

  1 кг.  150 лв. 

63671 Methocel  A 4 M 

 

не образува  филм 

не  оцветява 

Метил – целулоза  4000 mPas.    Бързо разтворим  във вода, средно вискозен. 

Идеално  реверсивен !   С добавка  на  пигмент  - може да  се  оцвети ! 

Приложение:  

 За  укрепване  на  дървесината 

 Добавка  към   пасти  за  повредено / разрушено   дърво   

  100 гр.  15 лв. 

  1 кг.  120 лв. 

73900 Tungöl  -  от  Китай 

 

Тунговото  масло  идва  от  Южна  Америка  или  Китай.  Устойчиво  и  
издържливо  на  атмосферните  влияния  и  на  УВ  лъчи.  Разрежда  се  с  

Шелзол  Т .   Сварено  с  ленено  масло -  идеално за дървесена 

  1  л.  93 лв. 

  5  л.  450 лв. 

79055 Тунгов – маслен  

лак 

подобен  на 

Бернщайнлак 

Готов лак – направо се нанася от кутията. Тунговото масло идва от Южна 

Америка или Китай. Това е смес от горещо   ленено масло + тунгойл.. Дава 

топъл кехлибарен цвят. Идеален за изключително устойчиви покрития в/у 

дърво – външно и вътрешно. 1 л./ 20 м² .Издържа на екстремни атм. влияния 

и морска вода. С прибавка на пигменти може да се оцвети. UV устойчив. 

Бързосъхнещ. Външно –   4 х  обмазване,  вътрешно – 2  х  ( през 24 ч.). 

  100 мл.  12 лв. 

  1 л.  69 лв. 

  20  л. 20  кутии  от  1 л. 1200 лв. 

79377 Regalez  фирниз  за  мебели   Готов  фирниз  с  UV  защита – по  рецепта   ( виж  глава  102 )  

  250  мл.  36 лв. 

  1  л.  111 лв. 

79421 Бернщайнлак  -  истински  

  250  мл.  240 лв. 

  1  л.  780 лв. 

79400 Petersburger  Lack  С  цвят  на  кехлибар,  много  устойчив 

  250  мл.  90 лв. 

  1  л.  240 лв. 

79450 Копал  лак  За  външно  обмазване,  готов  лак  -  с  UV  защита. Копал , сварен с  ленено 

масло и сикатив,    много  устойчив 

  1  л. С  Orangenterpene 78 лв. 

  5  л.  369 лв. 

79550 Zaponlack Безцветен,  на  алкохолна  основа 

  250  мл.  21 лв. 

  1  л.  63 лв. 

60205 Бернстайн  

колофон 

Остатък  от  стара  руска  продукция.  Разтваря  се  в  горещо  ленено  масло – 

идеален  за  лак  на  цигулки  или  икони! 
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  100 гр.  33 лв. 

  500 гр.  150 лв. 

  1 кг.  300 лв. 

60300 Колофон - 

балсамова смола 

най .- светъл 

Естествена смола, наричана “гръцки грах”. Получава се при дестилацията  на 

терпентина с части на борова смола. Предлага се в цветове от светло-жълто 

до кафяво, на бучки или прах, полу прозрачни. Разтваря се в минерален 

терпентин, в алкохол, кетон, ароматни и хлорирани въглеводороди.  
Прилага се главно при  фирнизи и в комбинация за различни употреби. 

  100 гр.  18 лв. 

  1 кг.  66 лв. 

  10  кг.  459 лв. 

60303 Колофон  
Екстра  тъмен 

В  него  се  съдържат  повече  етерични  масла  и  оцветяващи  частици  

отколкото  в  светлия  колофон.      Идеален  за  лак  за  цигулки ! 

Добивът  му  е  много  труден! 

  100 гр.  18 лв. 

  1 кг.  129 лв. 

60305 Колофон 

прозрачен 

Много  прозрачен ,  с  цвят  на  Бернстайн /  Кехлибар 

Най-добър  за  струнни  инструменти -   цигулки  и др.! 

  100 гр.  15 лв. 

  1 кг.  63 лв. 

  2  кг.  120 лв. 

  10  кг.  414 лв. 

79640 Polieröl  с  

лавандула 

При  работа  с  Шеллак  - повърхноста  на  обекта, преди  лакиране,  се  

обработва  с  това  масло 

  250  мл.  57 лв. 

  1  л.  189 лв. 

KRAPPLACK   за   лютиери 

 
От корените на Rubia tinctorum - Роза мадър  или  обикновена  мадара  или „ маточина на момчето“ 

От древни времена  се добива  растително червено багрило за кожа, вълна, памук, коприна, днес и за оцветяване 

на лакове.  За производството на багрила,  корените се събират след две години.  

Външният червен слой дава общото разнообразие на багрилото, а вътрешният жълт слой - рафинирания сорт 

Крапплак,  от  корени ( ализарин ),  е  произведен  по  старинни   ръкописи  на художника  Перего.   

Съответно  направените изследвания, този  лак е  много  по – свеутлоустойчив,  от  досега предлаганите  на  
пазаря   качества.   От  40  кг.  крапп – корени ( ализарин )  се  добива  около  1  кг.  лак.   Идеален  за   цигулки! 

37201 Крапп -   екстракт  от  корени едро смлян  

  100 гр.  12 лв. 

  1 кг.  60 лв. 

37202 Крапплак  Брилянтен,  червен,  интензивен,  лазурен  тон 

  50  гр.  114 лв. 

  100  гр.  195 лв. 

372049 Крапплак  оранж Брилянтен,  оранж,  интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  48 лв. 

  25  гр.  189 лв. 

372051 Крапплак - корал Брилянтен,  с цвят на корал,  интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  48 лв. 

  25  гр.  189 лв. 

372055 Крапплак  

rot-braun 

Брилянтен,  червено - кафяв,  интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  48 лв. 

  25  гр.  189 лв. 

372057 Крапплак -  

Karmesinrot 

Брилянтен,  средно- светъл червен,  интензивен,  лазурен  тон 
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  5  гр.  48 лв. 

  25  гр.  189 лв. 

372058 Крапплак  Nuss Брилянтен,  с орехов цвят,  интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  48 лв. 

372141 Крапплак   Брилянтен,  тъмно -  червен,  интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  30 лв. 

  25  гр.  90 лв. 

372142 Крапплак   Брилянтен, червен - бордо интензивен,  лазурен  тон 

  5  гр.  30 лв. 

  25  гр.  90 лв. 

37217 Крапплак   Брилянтен, виолетово - кафяв интензивен,  лазурен  тон    

  5  гр.  24 лв. 

  25  гр.  84 лв. 

37218 Крапплак  Violet Брилянтен, виолетов интензивен,  лазурен  тон    

  5  гр.  36 лв. 

  25  гр.  144 лв. 

37214190 Ретуш Крапплак 

  3 мл  18 лв. 

37214192 Ретуш Крапплак 

  3 мл  18 лв. 

 Шеллак 
Естествена смола.  Получава  се от  дървета – croton lacciferus   и от секрета  на   паразитния  инсект  Kerria lacca,  

който  живее само  в  Китай, Индия, Индонезия  и  Тайланд.  

Събира  се  заедно  с  клоните , след това се почиства, суши и мели. Брашното  се разтопява и пресова в/у плат.  

Готовият лак е като големи  “кожи ”. Те се начупват на парченца. В  зависимост от  съдържанието  на  восък и  

оцветител  се  определя  и  качеството  му.   

Съвместно  с  ръчното  производство има  и индустриално.  

Обезцветяването  на  лака  става  по физичен  и  химичен   способ ( по-добър).  

Шеллакът  е с  голяма твърдост  и  голяма вътрешна  еластичност. Издръжлив е на въглеводородните  

разредители,  служи  като преграда  за  неприятни и  вредни  миризми  и  влага.  
Шеллаковете  съдържащи  повече  восък са  по-малко  твърди  и се  полират лесно.  

Разтваря се само  в обезводнен алкохол 99,9 % ! 

Използва се като изолираща основа, преди полагането на миксиона /полимерен или маслен/ и като краен фирниз 

при мебели и защитен фирниз при позлатяване.  

Намира широко приложение и в хранителната промишленост – повърхностна обработка на пресни ябълки, 

круши, пъпеши, праскови и цитрусови плодове, сладки, шоколад, орехи, зърна на кафе, в печата по яйцата и др. 

Използва се също – в шампоани, почистващи препарати, лепила, тушове, бои,  лакове за нокти, в лекарства за 

стомаха и т.н. 

Да  се  пази  от  влага !  Срокът  на  годност  на  шеллака  е  max. до  2  години ( неразтворен )  ! 

Химически   обезцветените  шеллакове  имат  още  по-малка  годност  !  

60400 Шеллак  лeмон  съдържа  само   4 - 5 % восък ! 

  100  гр.  12 лв. 

  1  кг.  93 лв. 

  10 кг.  870 лв. 

60410 Шеллак  оранж  съдържа  само   4 - 5 % восък ! 

  100  гр.  12 лв. 

  1  кг.  93 лв. 

  10 кг.  870 лв. 

60440 Шеллак С лек цвят на мед ( Sonne extrahell ), светъл,   без съдържание на восък. 

  100  гр.  18 лв. 

  1  кг.  153 лв. 

  10  кг.  1500 лв. 

60450 Шеллак Обезцветен ( Doppelsonne № 9 ),  най-светъл,   без съдържание на восък. 

  100  гр.  18 лв. 

  1  кг.  153 лв. 

  10 кг.  1500 лв. 

60453 Политура  от  шеллак Безцветна,  готова  за  работа 

  250  мл.  27 лв. 

  1  л.  96 лв. 

60480 Шеллак Цвят  на  рубин,     без съдържание на восък.  

  100  гр.  18 лв. 
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  1  кг.  159 лв. 

  10 кг.  1500 лв. 

14300 Сортимент   пигменти  за  лютиери 27  подбрани  пигмента  от  по  25  мл. 

  1  бр.  300 лв. 

62226 Propolis  Seife Фин жълт прах,  за  грундиране  на  цигулки    ( според  William Fulton ) 

  5 гр.  96 лв. 

79725 Rubio  Mineral 

Ground 

David  Rubio 

Минерален грунд за цигулки. Опитите от цигулки на Страдивари и 

Гуарниери дават основата на този грунд - смес от калциев лактат, алаун, 

манганов сулфат, титанвайс, жълт железен оксид, слюда.  

Сухото дърво се напоява със смес от вода и  калиево водно стъкло.  
После се полага грундът  и отново се минава с калиево водно стъкло.  

Оставя  се  изсъхне  и  се лакира.  Made in USA! 

Погледни  в  сайта  www.rubio-violins.com  

  80  мл.  48 лв. 

79720 Грунд GD Интензивната миризма на грунда се изчезва напълно, когато изсъхне! 

Приложение:  Дървесината се шлифова няколко пъти, както обикновено. 

GD грундът се нанася равномерно с мека четка или гъба, полага се  отвътре и 

отвън. След няколко минути, излишъкът се отстранява с  кърпа.  

Външно се нанася до до три пъти ! 

Разход : около 100 гр. на цигулка. След последната шлифовката, грундът 

може да се оцвети с желания маслен или спиртен лак. 

  100 мл.  86 лв. 

  1 л.  780 лв. 

МАСЛО  от  БАЛСАМОВ  ТЕРПЕНТИН  и  КОЛОФОН 
за лютиери 

В миналото, балсамовият терпентин се е дестилирал в присъствието на въздух. Това обаче създава Пероксиди, 

които са лесно запалими. Днес, маслото от колофон  вече не се произвежда.  

Като алтернатива,  Кремер предлага подобен продукт от колофон и балсамов терпентин.  
Суровият колофон се вари, след това горещ се  разтваря в балсамово терпентиново масло.  

Предлага се в три нива на концентрация. 

79282 гъст  

  250 мл.  30 лв. 

  1 л.  81 лв. 

79283 средно гъст  

  250 мл.  27 лв. 

  1 л.  75 лв. 

79284 рядък  

  250 мл.  24 лв. 

  1 л.  69 лв. 

МАСЛЕНИ   ЛАКОВЕ  на  КРЕМЕР 
Предлаганите лакове са собствено производство. Чрез топлинна обработка се получават  7 различни,  

светлоустойчиви,  лазурни,  добре попиващи  в  дървесината,  готови  лакове  за  лютиери  и  мебелисти.   

Предлагат се в разфасовки:  30 мл.  и  100 мл. 

Могат да се закупят също разфасовки от 250 мл. и 1 л. 

797700  1 л. Прозрачен  лак  126 лв. 

                                                           Разфасовки : 30 мл 100 мл  

797705  1 бр. Лак  Cremona  – лак за цигулки 72 189 лв. 

797710   Жълт лак , с  жълт  железен- оксиден пигмент 72 189 лв. 

797712  1 бр. Лак   кестеново – кафяв 

лазурно оранжево - червен 
72 189 лв. 

797714  1 бр. Лак  кафяво – червен  

с червен  железен-оксиден пигмент 
72 189 лв. 

797720  1 бр. Лак жълто - кафяв    Крапплак 72 189 лв. 

797730  1 бр. Лак  дълбоко – червен,  Marron PR 179 72 189 лв. 

797732  1 бр. Лак тъмно червеникаво – кафяв   Gubbio Rot 72 189 лв. 

http://www.rubio-violins.com/
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Цигулкови   лакове  по  рецепта  от  1710 г. 
Ф-ма  Кремер  Пигменти  използва  рецептите  в  книгата   Goldene  Kunst / Pfote,  Frankfurt / Nürenberg  1710  

Приготвят се с  най – качествени материали : 

 Gummi  Lacca - шеллак   

 12 части Мастикс  

 6 части Sandarak    

 4 части Тамян   

 3 части Agstein 

 Бернстайн / кехлибар   

Смлени  на  прах,  прибавя се   най – добрия  Spiritus  Vini.  Престояват  дълго  в  стъкло,  затоплят  се  и  се  

прецеждат.  Получава  се  жълто – златен,  червеникав  фирниз,  подобен  на  испанско  вино.   

Този  лак  е  оцветен  с  червен  шеллак  и  под  въздействието  на  топлина,  получава  кафеникав  оттенък. 

Нанесен  върху  дърво  -  имаме  много  устойчив  и  прелестен  лак. 

При  необходимост  се  разреждат  с  чист  99%  етилов  алкохол ! 

79760 Лак  за  цигулки златно  жълто – кафеникав  -  по  рецепта  от  1710  г. 

Този лак придобива кафеникавия си цвят от червения Шеллак и ефектите на 

топлината при разтваряне. Нанесен върху дърво създава много издръжливо и 

красиво покритие.  Ако е необходимо, се разрежда с етилов 99% алкохол. 

  100  мл.  36 лв. 

  250  мл.  78 лв. 

  1  л.  204 лв. 

79763 Лак  за  цигулки 

 

 кафеникаво - златен     
Произведен  с  шеллак,  Sandarak,  пигмент  №  23585  Cinquasia  Rotgold, 

шеллак  и  бернстайн.   Разрежда  се  с  99%  алкохол. 

  100  мл.  45 лв. 

  250  мл.  93 лв. 

  1  л.  315 лв. 

79764 Лак  за  цигулки червено - кафеникав 

Произведен  с  шеллак,  Sandarak,  пигмент  №  23493  Gubbio  Rot  и  

бернстайн.   Разрежда  се  с  99%  алкохол. 

  100 мл.  45 лв. 

  250  мл.  93 лв. 

  1  л.  315 лв. 

79765 Лак  за  цигулки черен                       Произведен с Flammruss  

  100 мл.  45 лв. 

  250  мл.  93 лв. 

  1  л.  315 лв. 

79780 Brenn-Ballenpolitur 

гланц 

Готова  „ бала политура „ от  Шеллак  и  други  естествени  смоли, 

разтворени  във  винен  спирт ( етанол ) 

  250 мл.  45 лв. 

  1  л.  138 лв. 

79782 Brenn-Ballenpolitur   

мат 

Готова  „бала „  политура от  Шеллак, восък  и  други  естествени  смоли 

разтворени във  винен  спирт ( етанол ) 

  250 мл.  45 лв. 

  1  л.  138 лв. 

79790 Комплект за 

лютиери 

 

    196 лв. 

БАЙЦОВЕ  
на  водна  основа  и  спиртни  (  на  прах  и  люспи  ) 

41050 Орехов  байц Saftbraun    на   прах,  тъмен – кафяв,    водоразтворим,  немски 

  100 гр.  9 лв. 

  1  кг.  48 лв. 

  10 кг.  369 лв. 

130 - 0023 Орехов  байц  Тъмно - кафяв,  на  люспи, водоразтворим 

  100 гр.  6 лв. 

  1  кг.  30 лв. 

  10  кг.  270 лв. 

  25  кг. По договаряне  лв. 
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ПРОДУКТИ  на  MUYLLE & FACON 
Фамилна  фирма  в  четвърта  генерация, основана  през  1906 г., произвежда  продукти  за  дървесината, също  и  

други  за  строителството – битуми, хидрофобиращи  и  укрепващи  продукти  за  камък, зид, бетон,  подово   

покритиe  “Branquinho” на базата на синтетични смоли, покривни течни покрития  и  др. 

130-101 Teintécire  -  водни  цветни  байцове  със  съдържание  на  восък    в  стил  антик  
1. Дъб   светъл                                                   6.   Орех 

2. Дъб   полустар                                               7.   Бор 

3. Дъб                                                                 8.   Акажу 
4. Дъб  стар                                                        9.   Теак 

5. Дъб  много стар                                           10.   Дива  череша 

  250  мл.  15 лв. 

  500  мл.  21 лв. 

  1  л.  39 лв. 

  5  л.  144 лв. 

130-102 CIRANEUF   -   цветни  антични  восъци  (  течни  и  консистентни )   : 

1. бял 

2. жълт 

3. тъмно кафяв 

 течни Ciraneuf   течен   

130-105  500  мл.  18 лв. 

130-106  1  л.  27 лв. 

130-107  5  л.  99 лв. 

 на  паста Ciraneuf   твърда паста    

130-108  500  мл.  18 лв. 

130-109  1  л.  30 лв. 

130-110  5  л.  100.80 лв. 

СТАРИНЕН   ОБКОВ 
в  отделен  каталог ! 

ЛИТЕРАТУРА 
  John  Huber -  Традицията  на  итал.  лютиери    

англ. немски, шведски 
  

  Pip  Seymour             Colours  for  Violin  

Varnishes     62 стр.   DIN  A 5 

  

  J. + R. Hammerl      Violin   Varnishes    127  

стр.  12 historic and 12 modern colours samples    

  

 


