
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Технически проспект 

VS-1 

 

 

Акрилатен лак за камъни 
 
 

Описание 
 
VS-1 е готов за ползване, акрилатен лак с 
разредители, който се използва за 
лакиране на естествени камъни (варовици, 
мрамори и др.) и изкуствени камъни 
(декоративни тухли, керемиди и др.).   

• Осигурява висока водоотблъскваща 
способност. 

• Осигурява дълготрайна защита. 
• Освежава естествения цвят на 

материала,върху който се полага. 
• Защитава повърхностите от  

образуване на котлен камък, 
атмосферни влияния и нечистотии, 
защото не абсорбира  дъждовната вода 
и праха.  

• Подходящ е за вътрешна и външна 
употреба. 

 
Приложение 

 
VS-1 освежава естествения цвят на камъка 
и предпазва от дъждовна вода и 
атмосферни замърсители. Подходящ е за 
лакиране на естествени и изкуствени 
камъни, керемиди, фасадни тухлени стени 
и др. Полага се върху стени и подове.За  
вътрешна и външна употреба. 
     

Технически характеристики 
 
Цвят:            прозрачен 

Плътност:   0,90 kg/lit 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Повърхностите трябва да бъдат с отворени 
пори. Съседни повърхности като прозорци, 
стъкла, боядисани повърхности и 
материали, неустойчиви на разредители 
като силикони, битуми, полистерини и др. 

трябва да се предпазват по време на 
полагането. 
 
2. Полагане 
VS-1 се нанася с четка, валяк или с 
бояджийски пистолет. 
 

Разход 
 
150-200 ml/m2, на слой според 
абсорбацията на повърхността.   
 

Опаковка 
 
Метални кутии от 1 lit и 4 lit. 
  

Трайност - Съхранение 
 
12 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5OC и +35OC. 
Защитено от измръзване и директна 
слънчева светлина.  
 
Летливи Органични Съединения (ЛОС) 

 
Според  Директива 2004/42/ЕО ( II/A), 
максимално допустимо съдържание на 
ЛОС за подкатегория продукти з, тип PP е 
750g/l (2010) за готов за ползване продукт. 
Готовият за ползване продукт VS-1 има 
максимално съдържание <750 g/l ЛОС. 
 
 
 
 
 
 

 
 


