
 
 
Техническа характеристика 

VS-W 

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  
 
 

 

 

Акрилен лак за камъни на водна основа 
 

Описание 
 
VS-W е готов за употреба, прозрачен, 
акрилен лак на водна основа с нано-
молекулярна структура, за защита на 
циментови основи (бетон, декоративни 
циментови смеси и т.н.)    

 Подчертава естественият цвят на 
материала върху който се полага и 
придава леко гланциран вид на 
повърхността. 

 За вътрешна и външна употреба.  
 

Област на приложение 
 
VS-W подчертава естественият цвят на 
материала върху които е положен, като 
същевременно защитава повърхностите от 
замърсявания.  Използва се за защита на 
циментови основи като декоративни 
циментови смеси и т.н. Полага се върху 
стени и подове във вътрешни или външни 
зони.  
 

Технически характеристики 
 
Цвят: прозрачен (след   
 изсъхване) 

Плътност: 0,98 kg/l 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е суха и здрава, добре 
почистена от прах и други замърсявания.  
 
2. Полагане 
VS-W се разрежда с чиста вода в 
съотношение 1:1 по обем и се полага чрез 
четка или ролер на два слоя. Вторият слой 
се нанася след като предишният е напълно 
изсъхнал, приблизително след 1 час, в 
зависимост от атмосферните условия.   
 
 
 

Разход 
 
150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от 
поглъщаемоста на основата. 
 

Опаковка 
 
VS-W се предлага в опаковки от 1, 5 и 20 l. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
от +5°C до +35°C, на места, защитени от 
пряка слънчева светлина и ниски 
температури.  
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт от 
подкатегория i, тип WB е 140g/l (2010) за 
готов за употреба продукт. 
Готовия за употреба продукт VS-W 
съдържа max <140 g/l VOC. 
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