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ВИДОВЕ  ЗЛАТО  и  МАТЕРИАЛИ  за  ПОЗЛАТА 

                    
 

              
Позлатявания с златен варак са ни познати от Антиката, в египетските гробове  на мумии и саркофази, траките, от 

Древна Гърция няма запазени, въпреки това,  знаем за позлата на  статуи,  храмове и пр. 

Първото писмено свидетелство  на техниката за  позлата е от римлянина Плиний Стари (23 до 79 след Хриса) : 
” На мрамор и онези предмети, които не могат да се излеят, златото се фиксира с бялото на яйцето, върху 

дърво с лепило-подобна смес, наречена левкофорон". 

Той става известен предимно с природонаучното си съчинение „Естествена история“ (Naturalis historia), което е 

единственият запазен до днес негов труд. В тази енциклопедия, състояща се от 37 тома, той обхваща съвременните 

знания по природните науки. 

 Дебелината на  варака  е  м/у   1/ 7000  и  1 / 8000 от  милиметъра 

Това  е  една  седма  част  от  един   микрон,   или    0,000142857 милиметра  или   0,14 µ микрона. 

Дебелината  на  един  човешки  косъм е  70µ микрона   и   така е 500   пъти  по-дебел.   

 24  К.          19  гр.  или  99,999 % /  чисто  злато   на  1000 л. 

 23.75 K.      18  гр.  или  98,957 % /  999 %  чисто  злато   на  1000 л.   останалото е  сребро  и  мед 

 23.6 К.        17  гр.  или  98,332 % /  999 %  чисто  злато   на  1000 л.   останалото е  сребро  и  мед 

 23  К.          16 - 17 гр.   или   95,823 %   999 % чисто злато  на  1000 л.  останалото е  сребро  и  мед 

 22  К.          14 - 15 гр.   или   91,657 %   чисто злато  на  1000л.   останалото е  сребро  и  мед 

 От 1 кг.  злато се  правят  близо 70’000  листенца  80 х 80 мм.  дукатно двойно злато 23 К  или  448 м2. 

 Разходна  норма :   178  листенца  80 х 80 мм. / 1 м2   +  фира  (  10 % - 20% )  

 Предлагаме  варака  в  книга  от  300  листа,  разделени    в   12  отделни  тетрадки  от  по  25 листа.  

 За  по-големи  количества   -  специална  оферта ! 

Благородните метали се претеглят и след това се топят ≥ 1200 ° С. След това течното злато се излива като фолио с 

ширина 4 см. По време на няколко процеса между прецизни ролки се получава възможно най-тънко златно фолио, 

което се нарязана на равномерни квадратчета и поставя между разделящи листове. След първата ударна  

обработка,  златното фолио вече е 10 пъти по-голямо и по-тънко от 1µ. След това отново се разделя на малки 

квадратчета и се поставя във форма от по 2000 листа. Във формата на злато за биене златните листчета се 

разширяват от 16 cm² на 196 cm². Във всяка работна стъпка нищо не е оставено на случайността и постоянно се 

наблюдава от контрола на качеството.  Удрящите устройства работят напълно автоматично с различни мостри на 
удар. След втория ход се постига желаната тънкост от 1/7000 mm. 

Всеки отделен лист се проверява и изрязва на ръка. След това се поставя в тетрадки , върху копринена хартия 

ВЪНШНА  и   ВЪТРЕШНА  ПОЗЛАТА 
 За позлата  в  интериора и иконописта  се използва  златен варак  или сребро ( свободно, трансферно, 

на руло ) от 22 К  или 23 К, ( може и повече )  с тегло  между  14 - 16 гр/1000л. 

 Шлагметал (имитация на злато) също се използва в интериорната позлата, с опасност от късна  оксидация  

 За  външна  позлата  се  използва предимно  трансферно злато ( вакуумирано в/у листче ),  

Златен  варак -  минимално   23,5 К  или 23,75 с минимална  дебелина от 17 - 18 гр/1000 л.  

Немското  злато 23,75 К се предлага в стандарт 17 – 18  гр./1000 л., ( може и 16 гр. )  

Италианското  и  австрийското  злато - в  стандарт  за  23,75 К  е 16  гр./ 1000 л.   ( може и 18 гр. и повече )   

( с  друго тегло / дебелина  фирмите  изпълняват такива поръчки само и изключително по желание  на клиента )  

Изключение  прави  руското  сусално  злато  в  книжки  от  60 л., като    най-тънкото  е   21 гр./ 1000 л. -   до  42  гр. 

/ 1000 л.,  та  дори  стига  до  96  гр. / 1000  
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ТЕХНОЛОГИЯ  и  ИЗПЪЛНЕНИЕ  на  ПОЗЛАТАТА 
ФАРТТ ООД , отпреди 20 г.,  първа  в  България предложи  на  пазаря  златен и сребърен  варак ,  разполага  с  

дългогодишен  опит, предлага   съответните материали и техники  на позлата 

Ние  предлагаме  консултации и  изпълнение на позлата ( външна / вътрешна ) на  църковни куполи, икони, 

иконостаси,  оглед на място,  калкулация,  оферти, гаранция  

BLATTGOLD   на     ф – ма  “ NORIS ” – Deutschland  основана 1876 г.  
гарантирано  високо  немско  качество, със сертификат ! 

ФАРТТ  ООД  е  официален представител  за  България 

Цената  на  златото  за  тройунция ( 31,04 гр )  на  борсата се е  променя ежедневно и драстично !    

Искайте  оферта за  цената ! Важи само 5 дни ! 
Писмените оферти  се  заплащат  предварително, като платената сума ще се приспада от евентуалната покупка на 

материали. 

Съхранявайте трансферното злато на хладно ! 

275-115500 Цветна   карта   на   златата 

 

Colour chart genuine gold       72           лв. 

Вид  варак и карати 
  Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

090-080080 

 

Чисто   злато  24 К   

тройна   дебелина 

19 гр / 1000 л 

99,999 % чисто злато 

Фолио с дебелина от   300 – 330 nm 

стандарт :       19 гр/ 1000 л 

по поръчка:    20 гр/ 1000 л 

19 гр.  на 1000 л. 

 25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

20 гр. на 1000 л. 

 25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

                         

085-080080 Лунно  злато   23,75 К   

080-080080 

 

Злато благородна  роза  23,75 К  

двойна  дебелина,  екстра  здраво  

Фолио с дебелина от    200 – 220 nm 

989,57 % чисто злато, останалата част 

10,43 % са  мед сребро 

стандарт :       17 – 18  гр/ 1000 л 

Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

18 гр. на 1000 л. 

 25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

16 гр. на 1000 л. 

 25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

070-080080 Злато  “Мечта”   23,6 К   

065-080080 Дукатно  антично  злато 23,6 К 

~ 17 гр / 1000 л 

98,332 % чисто злато 

  

061-080080 Средно  оранжево  злато 22,75 К   

060-080080 Версайско тъмно  злато  23 К   

050-080080 

 

 

Дукатно  двойно  злато  23 К 

95,833 %  чисто злато 

Фолио с дебелина от   200 – 220 нм. 

стандарт :       16 гр/ 1000 л 

по поръчка:    18 гр/ 1000 л 

 

Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

16 гр. на 1000 л.  ITALIA 

 25 л.     99 лв.      25 л.     96 лв. 

 300 л.  300 л. 

16 гр. на 1000 л. на NORIS 

 25 л.     120 лв.      25 л.     117 лв. 

 300 л.   300 л. 

055-080080 Червено   злато  23 К   

057-080080 Тъмно  оранжево  злато  23,5 К   

047-080080 Оранжево  двойно  злато 22,5 К   

046-080080 

 

Оранжево  двойно  злато  22 К 

Фолио с дебелина от    ~220 нм. 

стандарт :       16 гр/ 1000 л 

по поръчка:    14 гр/ 1000 л 

 

Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

16 гр. на 1000 л. 

 25 л.       96 лв        25 л.      93 лв. 

 300 л.  300 л. 

14 гр. на 1000 л. 

 25 л.          25 л.         

 300 л.  300 л. 
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Фаберже е 

използвал 

такова злато 

Първото розово злато  22 К 

Днес, след осем години проучвания и 

експерименти, първото и единствено 

достъпно за всички професионалисти 

и ентусиасти в света на позлатата. 

 

Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

 25 л.   25 л. 

 300 л.  300 л. 

  

  

040-080080 Жълто  злато  21 К     

035-080080 

 

Лимоново   тъмно   злато  20 К   

 25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

  

  

  

030-080080 Светло–лимоново   злато  18 К   

025-080080 Тъмно -    зелено  злато  16,7 К   

020-080080 Светло -   зелено  злато  15,3 К   

044-080080 Американско    злато 22 К   

041-080080 Френско  злато  22 К   

015-080080 Бяло  злато  13,6   К  25 л.          25 л. 

 300 л.  300 л. 

  

010-080080 Бяло  злато  12 К    

001-080080 Бяло  злато  6 К   

002-080080 “Американско”   бяло   злато   

011-080080 “Швейцарско”    бяло   злато   

104-080080 Златни   листчета, сребърно  

легирани 
като  оксидирано  сребро,  за  външно  

приложение, не  оксидира !   

Трансферно  с ДДС Свободно   с ДДС 

 300 л.  858,00   300 л.    840,00 

  

  

СРЕБРО  на ЛИСТЕНЦА 
101-095095 Чисто   сребро   95 х 95 мм.    250 л. 357 лв. 297 лв. 

  25 л. / 125 л. на  м2  +  фира 42 лв. 36 лв. 

102-095095 Чисто   сребро   95 х 95 мм.     250 л. екстра  меко,  по-тънко   318 лв. 

  25 л.  39 лв. 

103-095095 Чисто   сребро   95 х 95 мм.    250 л. ръчно  ковано,  най-тънко  498 лв. 

ЗЛАТО  И  СРЕБРО  НА  РОЛО 

       
Специална  заготовка,  само  по  предварителна  заявка 

 

Ролките  са   ~    21  м.  дълги    и   с   ширина   от    3  –  190  мм. 

Златото е  положено в/у  пластмасова  или  книжна  лента. Идеално  за  гладки  повърхности, рамки,  профили, 

лайстни  и т.н.  До ширина  от  50 мм.  -  може  да  се  работи  с  апарат  за  ролково  злато. 

Цената  е  за  1 мм.  ширина  на  ролката  и  дължина  21 м.! 

120-102600 Бяло  злато 12       K 14.70 лв. 

120-10260 Светло  лимонено  злато 18       K 15.90 лв. 

120-10262 Оранжево  двойно  злато 22       K 16.50 лв. 

120-10263 Оранжево  двойно  полир - злато 22,5    K 17.40 лв. 

120-10264 Дукатно  двойно  злато 23       K 17.70 лв. 

120-10265 Дукатно  двойно  полир -  злато 23,5    K 18.60 лв. 

120-10266 Злато “ благородна  роза “ 23,75  K 18.90 лв. 
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120-10267 Чисто  злато,   3  пъти  по-дебело 24       K 21 лв. 

120-10268 Сребро   проба  1000/1000  9 лв. 

215-10280 Апарат  за  ролково  

злато 

Позволява  работа  с  ролка до 50 мм  ширина  

  

  1  бр.     150 лв. 

ЗЛАТО  И  СРЕБРО  НА  ПРАХ  и  КАПКИ  
Muschelgold - на  капки, златен  прах с гума арабика, разтваря  се  с вода,  нанася  се с четка -  като  акварел     

 с истински  гланц,  размер на златото ~. 8µ.   

.    на  прах         мушел злато, капки 

ЗЛАТО  и СРЕБРО на  КАПКИ 
 КАПКИ Цена  с  ДДС лв. 

 Вид малка  Ø 7мм средна    Ø 10 мм голяма   Ø 15 мм 

 Тегло но капките гр. 2,04 3,69 4,67 

 Съдържание на чисто злато гр. 0,4 1,1 2,50 

130-010330 Злато   благородна   роза  

23,75 К 

90,00   

 

198,00 

 

360,00 

 

130-010320 

 

Мушел  сребро 

 

на капки,  водоразтворимо,  за 

работа  с  четка   

30,00 

 

5,08 гр. 

96,00 

 

6,70 гр. 

168,00 

 

13,58 гр. 

130-010362 

 

Злато за рисуване 

Злато 23,75 К смесено с метален 
прах - ириодин 

 

48,00 

 

6,38 гр. 

78,00 

 

9,87 гр. 

 

 

--------- 

130-010400 

 

Сребро за рисуване 

Чисто сребро 1000/1000 смесено 

с метален прах- ириодин 

 

--------- 

 

---------- 

 

7,80 гр. 

130-010410 

 

Бяло  злато   12 К 

 

Чисто злато 1 гр 

 

 

 

ЗЛАТО  и СРЕБРО на  ПРАХ 

       

Най-модерните технологични възможности и най-строгите стандарти за качество се отразяват в блясъка, 

икономичната консумация и отличната способност за обработка на прахообразното злато с размер  < 45μ.  от 

NORIS. Предлага се във форма на кръгла плочица в опаковки от 1, 2 грама, 5 или 10 грама чисто злато.  
Специални опаковки и специални цветове при поискване.  Ежедневни цени за грам.   
Моля, винаги питайте за текущата дневна ставка. 



5 

 

№  1 гр. 2 гр. 5 гр. 10 гр. 

130-000019 Злато  светло – зелено  16 К     

130-000020 Злато  лемон      18 К     

130-000020 Злато  оранж      22 К     

130-000020 Злато  дукатно  23 К     

130-000020 Дукатно  полир  злато   23,5 К     

130-000020 Злато благородна роза  23,75 К     

130-010310 Чисто  сребро          1000/1000       

130-010360 Злато за рисуване 

от метален прах – ириодин 
------- -------- 84 лв. 159 лв. 

ЛАКОВЕ  с  ЗЛАТО и СРЕБРО на ПРАХ  и  ЗЛАТО за РИСУВАНЕ 
Лак за рисуване за екстериор и 

интериор 

 

 
Чисто злато 23,75 К смесено с 

метален прах - ириодин 

Златен лак 

 

 

Златен лак от чисто злато 23,75 К 

 

Сребърен лак 
 

 

 30 мл.            10 мл / 6 гр.      10 мл / 6 гр.     

 125 мл.   

130-010380  125 мл Специален лак за позлата със злато на прах 

Златото  се  забърква  с лака ( като свързвател ) 
 лв. 

Gold-Creme 25 ml във форма на паста 
с висока покривност и плътност / непрозраченост. 

Придава античен вид и е подходящ за почти всички повърхности. 

Просто нанесете с пръст или мека кърпа, след което полирайте с мека хартиена кърпа. 

 Всички месингови обекти се покриват идеално/плътно (без поява на зелен / кафяв цвят) 

 Лесно приложение, защото нито капе, нито тече 

 Всички цветове могат да се смесват помежду си 

   

  25 мл      Dukatengold  23 К    45 лв. 

  25 мл      Citrongold  45 лв. 

  25 мл      Altgold  45 лв. 

  25 мл      Rotgold  45 лв. 

  25 мл      Gelbgold  45 лв. 

  25 мл      Зелено английско злато  45 лв. 

  25 мл      Бяло злато  45 лв. 

  25 мл      Сребро  45 лв. 

МЕТАЛНИ   ФОЛИЯ  -  само  за  интериора  

         
Шлагметалът  Imitation  gold  leaf     се  предлага  нормално  в  две  качества -  стандарт и Premium Quality 

и в 3  цвята :  светло,  средно  и  тъмно  златен 

Предлаганият от нас шлагметал е Premium Quality 

Размер 160 х 160 мм  

Дебелината на  шлагметала  ≥ 8 µ  

Съдържание: 15% цинк,  85 % мед  Колкото  шлагметалът   е  по-светъл,  намаляват  %  мед , увеличава се 

съдържанието на цинк,  и  обратното.   В  опаковки от по  500 л. 
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Алуминий 

В  опаковки  от по  

250 л.   60,00 лв 

№  3 

Светло  златен 

№  2,5 

Средно златен 

№  2 

Тъмно златен 

античен 

  100  л. разфасовка  30 лв. 

  500  л.  120 лв. 

  5’000  л.  1089 лв. 

  10’000 л   1998 лв. 

БЛАТМЕТАЛ  НА  ЛИСТЕНЦА  140 х 140 мм 
ПРЕПОРЪКА  :   да  се  лепи  с  маслен  миксион 

            

Блатметал   –   композиционно злато   Съдържание :    15% цинк,   85 % мед ,  дебелина  ≥ 12 µ   

По-дебел от   шлагметала, вакуумно опакован  250 л., два  вида :  

№ 2,5 – средно  златен ( наподобява  злато  22 К )    145-140212 

№ 2     - антично  златен (  по- тъмен ) 145-140002 

145-140212 

145-140002 
 250  л. Книга   свободен 99 лв. 

 25  л. тетрадка 19.20 лв. 

 250  л.        Книга - трансферен 142 лв. 

 25  л. тетрадка 24 лв. 

145-140004 Мед      250  л. свободно 99 лв. 

  25 л. тетрадка   свободен 19.20 лв. 

  250  л. трансферен 142 лв. 

145-140005 Алуминий     свободен  250 листа      99 лв. 

  25 листа    вакуумно  опаковани. 19,20 лв. 

  250  л.        книга - трансферен 142 лв. 

  25  листа тетрадка  -  трансферен 24 лв. 

Оксидиран  метал  в   4 различни  цветове 
140 х 140 мм.,   в  10  тетрадки от  по  25  листа,  вакуумно опаковани 

 син 

 
 

 червен 

 

 зелен   

 

 черен 

 

145-140100 145-140200 145-140300 145-140400 

Свободен    25  л.  27 лв. 

  250  л.  210 лв. 

Трансферен  25  л.  36 лв. 

  250  л.  258 лв. 

 

Комплект  за  полагане  на  шлагметал  и  блатметал 

Придружен  с  инструкции за  работа с него 

215-113030  1  бр.  75 лв. 
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БЛАТМЕТАЛ  трансферен на  РУЛО 
златен,  сребърен и меден 
с  ширина  от  3 мм. – 150 мм.    

                 
 

ширина в  мм  : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 100 
Ширината на ролките се изразява в мм, докато дължината е всички 50 метра. 

Фолиата са от най-високо качество, с добавена / трансферна хартия за улеснение на тяхното разгръщане и 

прилагането.  

В действителност, при контакт с масления миксион, металът се отделя лесно от хартията, което позволява проста и 

прецизна позлата, така за други декоративни приложения  -  идеален  за декорация на големи, дълги, гладки или 

във всеки случай,  не много релефни повърхности. 

Цени по запитване  при   индивидуална  заготовка,   по  поръчка  на  клиента  

 

150-10510 №  2,5      Средно златен Цена  на  1  мм. шир. 

  50  м. с   междинно / тренд /   фолио 2,70 лв. 

150-10513 №  2         Античен  тъмно - златен 

  50  м.  2,70 лв. 

150-10520 Алуминий / сребро  

  50  м.  2,70 лв. 

 Мед Ширини :  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 156  мм  

Само по предварителна поръчка ! Цени по запитване ! 

  50  м.   лв. 

БРОНЗ 
Бронз  на   прах №  6000   за  вътрешни  лакови  покрития  с  висок  гланц      

I-во качество,   изключително  фин,    на прах,    забърква  се  с  лак. 

  8 цвята : Мед,  Бледо злато,  Тъмно злато, Старо злато, Дукатно  злато, Английско зелено злато, Лимон,  

Злато,  

160-105300..  250 гр. мед, бледо злато, тъмно злато, старо злато 84 лв. 

  1000 гр.  222 лв. 

  дукатно  злато, английско зелено злато, лимон,  злато 

  250 гр.  87 лв. 

  1000 гр.  276 лв. 

 Лак  за  смесване  / забъркване  на  бронзовия  прах 
160-105513  250  мл.  87 лв. 

160-105512  700  мл.  144 лв. 

БРОНЗ  за  ПОЛИРАНЕ № 12000   
много фин,  на   прах,    за  вътрешни   покрития  с  висок  гланц 

      

Pale-gold Rich pale-gold Rich gold Ducat-gold Gold colour Aluminium  

Този  вид  бронз  се  забърква  със  топъл  заешки   туткален  разтвор.   

Изисква  полиментен  грунд.  

Златният бронз,  както  и  алуминиевият  бронз  могат  за  се  забъркат  и  с  шеллак ! 

6  Вида :     Бледо златен,  Тъмно златен, Старо златен,  Дукатно  златен,  Златен ,   Алуминий ( само 250 гр)  

 

160-105600  250  гр  138 лв. 

  1  кг  450 лв. 
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DECOR  GOLD 
for the inside and outside area 

 
Decor gold is suitable for most surfaces. It can be applied directly to the substrate without adhesion or rust protection. 

Mix before and during use.   Water-thinkable,     drying time ± 60 min,     consumption 8 to 12 m² per litter 

       

Pale gold Rich gold Old gold Brass Browns Copper Silver 

  125 мл.  48 лв. 

  500 мл.  99 лв. 

IRIODIN  
Много  фини  перлово - гланцови  пигменти,  не  оксидиращи. 

Iriodin е пигментът с класически ефект за рафинирани покрития за вътрешни и външни приложения. Перлените 

пигменти на базата на слюда създават уникален блясък и цветни ефекти, които иначе се срещат само в природата - 
от сребристо-бели, червени и бронзови цветни земни тонове и интерференция до златен блясък. 

Със своите изключителни визуални и технически свойства Iriodin се използва в широк спектър приложения за 

покрития, особено в автомобилния, архитектурния и други индустриални сектори.  

Iriodin пигменти също се предлагат с допълнителен слой покритие, специално за външни приложения ! Тези 

устойчиви на атмосферни влияния пигменти отговарят на най-високите изисквания за възпроизводимост и 

дълготрайна цветна консистенция. 

Прилагат за ретуш на олтари, рамки, икони, метал, пластики , за  печат в/у хартия /картон или надпечатване, за 

керамични и стъклени повърхности и дори текстил. 

Забъркват се с  шеллак, с  Паралоид , с всички познати водни и  полимерни дисперсии,   пръскат се като прашец  

в/у  маслен  или  полимерен  миксион.    Могат  да  се  полират !         

Златни      ириодини       
104634 - 300 Perl   Gold № 300 

  100 гр.  48 лв. 

  250 гр.  99 лв. 

  500 гр.  159 лв. 

  1000 гр.  270 лв. 

104591 - 303 Royal  Gold 

  

тъмно / червеникаво  - златен   рН  6 – 9  
mica            49 % – 61 %         Fe2O3     19% -  24 % 
TiO2            20 % -  26 %         SnO2                <  1 %               

  100 гр.  48 лв. 

  250 гр.  99 лв. 

  500 гр.  159 лв. 

  1000 гр.  270 лв. 

104976 - 306 Olympic  Gold 

  

средно   златен     pH  7 – 10 
mica            51 % – 67 %          Fe2O3    21 % -  29 % 
TiO2            12 % -  20 %             

104216 - 355 Glitter  Gold  

106959 - 351 Sonnenperlgold  светло  златен       

104217 -302 Satin   Gold  

  50 гр.  27 лв. 

  100 гр.  48 лв. 

  250 гр.  111 лв. 

  500 гр.  162 лв. 

  1000 гр.  285 лв. 

140646 - 305 Solar  Gold 

  

светло  златен      pH  4 – 9 
mica + SiO2  45 % – 66 %       Fe2O3   15% -  25 % 

TiO2              19 % -  29 %      SnO2              <  1 %               

  50 гр.  27 лв. 

  100 гр.  48 лв. 

  250 гр.  120 лв. 

  500 гр.  180 лв. 

  1000 гр.  339 лв. 
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Сребърни     ириодини     
104670 100 Silberperl   

104246 103 Rutil  Sterling  Silber   

104584 110 Fein  Satin   

104259 111 Rutil  Fein  Satin   

106823 119 Polar  White  KU  26   

Бронзови      ириодини  
104231 501 Bronze   

104236 520 Bronze  Satin   

104234 530 Glitter  Bronze   

Медни      ириодини 

104286 217 Rutil  Perlkupfer   

140530 7217 Ultra  Copper   

Течно  злато  за  керамика  и  порцелан 
1169  5  гр.    24 К  198 лв. 

ЗЛАТО   и    ПЛАТИНА 
За   керамика,  стъкло  и  порцелан 

Препаратите  от  ценни  метали  са органични смеси   под формата на готова боя,  която  се  нанася  върху стъкло, 

порцелан  или  керамика. Препаратите  се  предлагат  в  консистенция  подходяща за  нанасяне; когато  изсъхнат  

трябва  да  се  добави съответния разредител. 
Изделието,  което ще се декорира трябва да се почисти и подсуши и препарата се нанася на равен слой. След като 

изсъхне,  декорираното вече изделие се пече в добре вентилирана (поне до 450°C) пещ при температура: 

Порцелан   780 - 800°C     ( в зависимост от цикъла на печене ) 

Стъкло       560 - 580°C 

Керамика    750 - 830°C    ( необходим  е  практически  тест ) 

005 – 001 Разредител  за златото  и  платината 

  100  гр.  13,20 лв. 

005 – 002 Течно  злато 8 % 

  5  гр.  57 лв. 

  20  гр.  231 лв. 

005 – 003 Течна  платина 8 % 

  5  гр.  57 лв. 

  20  гр.  231 лв. 

ЗЛАТЕН     СМАЛТ   И   ПЛОЧКИ 

Gold glass tiles in various colors and dimensions 
NORIS -  Blattgold  предлага  във  всички  произвеждани  27  вида  злато, около  1500 вида  плочки, плоски  и  

извити. 
Размер  стандарт  45 х 45 мм. с  прибавка  на  платина.   Максимален  размер  150 х 150 мм. 

Идеални  са  за  икони,  тавани, плувни  басейни  и  под  вода,  халета, покриви,  в  интериора  или  градината. 

     

     

РУССКОЕ  СУСАЛЬНОЕ  ЗОЛОТО 
Руското  злато  е  много по-дебело  0,2  -  0,9  микрона.  Причината е, че  в  Русия  не  разполагат  с  новата  най-

модерна  техника.  Самото  производство  е  доста  ограничено.  Немските,  италианските   и  др.   производители  

предлагат специално  за  огромния    руския  пазар  злато, както   по  западен  , така  и   по  руски  стандарт.  

Руският  стандарт  има  размер  на  листенцата  91,5 х 91,5  мм.  с  тежина на  60  листенца  м/у    1,25 – 5,6  гр.  и   с  
проба  960. 

Тетрадки  с  2,5 гр  злато  се  използват  предимно  за  специални  външни  позлатявания. 

ЦЕНИ  ПО  ЗАПИТВАНЕ ! 

 Руски  стандарт  91,5 х 91,5 карат грама трансферно свободно 

      

 Тетрадката  е  с  60  листенца     

      

 Оранжево  злато 22 1,25  лв.  лв. 

 Дукатно  злато 23 1,4  лв.  лв. 

        

        

 


