
 
Техническа спецификация 

VS-W 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване 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. | Издание: 26.4.2021 

 

Прозрачен, защитен, акрилен лак на водна основа с      
нано-молекулярна структура 
 

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

 Подчертава естественият цвят на 
материала върху който се полага, 
образувайки гланцово крайно покритие. 

 Притежава устойчивост на UV лъчи и не 
пожълтява с времето.  

 Не съдържа разтворители и е без мирис, 
поради което е подходящо за полагане и в 
слабо вентилирани помещения.  

 За вътрешна и външна употреба. 

 

Области на приложение 
 
VS-W подчертава естественият цвят на 
повърхностите и ги защитава от замърсяване. 
Полага се върху циментови основи, като 
микроциментови покрития и преди полагане на 
полиуретанови лакове. Използва се върху 
стени и подове, вътрешно или външно. 

 

Технически характеристики 
 
Цвят: прозрачен (след  
 изсъхване) 

Плътност: 0,98 kg/l 

Изсъхване на допир: след 20±5 min  

Следващ слой: след 3-4 h 

Вискозитет: 100±10 sec 
(DIN 53211-70, 2 mm, 23⁰C) 

Стойност на блясъка: Гланц > 60% 
(EN ISO 2813-99, 20⁰C) 

Съдържание на твърдо  
вещество по маса: 26±2 % 
(EN ISO 3251-03) 

Почистване на инструментите:  
Преди почистване, отстранете възможно най-
много материал от инструментите. 
Инструментите се почистват цялостно след 
употреба с вода и сапун. 

 

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. 

 

Разход  
 
150-200 ml/m

2
 за слой, в зависимост от 

поглъщаемоста на основата. 

 

Опаковка 
 
Опаковки от 1 l, 5 l 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.  

 

Забележки 
 
 Температурата по време на полагане на 

продукта трябва да е между +5°C и +35°C. 

 Моля, преди употреба се консултирайте с 
инструкциите за безопасна употреба 
посочени на опаковката.  

 

Летливи органични съединения (ЛОС) 

 
Според Директива 2004/42/EO (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на ЛОС за продукт от подкатегория 
j, тип BP е 140 g/l (2010), за готов за употреба 
продукт. 
Готовия за употреба продукт VS-W съдържа 
максимум 16 g/l ЛОС. 


