Műszaki adatlap

VS-1
Akril kőimpregnáló-fényesítő lakk
Leírás

Felhasználási javaslat

A VS-1 egy azonnal használható átlátszó akril
impregnáló lakk, mely oldószereket tartalmaz.
Alkalmas természetes kövek (pala vagy
mészkő) és mesterséges építőanyagok
(dekortéglák vagy cseréptetők) lakkozására.

1. Alapfelület
Az alapfelület, melyet a VS-1-gyel kívánunk
kezelni, nyitott pórusokkal kell, hogy
rendelkezzen. Az alapfelülettel határos
felületeket, például ablak, festett részek,
oldószerre érzékeny anyagok, mint pl.
polisztirén,
szigetelőanyagok
vagy
ragasztószerek, aszfalt, a VS-1 alkalmazása
alatt védenünk kell.
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Nagyszerű víztaszítást biztosít.
Tartós védelmet nyújt.
Felfrissíti a természetes színeket ott, ahol
alkalmazzuk.
Megszabadítja
az
alapfelületet
a
sófoltoktól, a fagyási és koszfoltoktól az
esővíz és a szennyező anyagok elleni
ellenállóságának köszönhetően.
Alkalmas beltéri és kültéri használatra
egyaránt.

2. Alkalmazás
A VS-1 felvitele kefével, hengerrel vagy sprayel történhet, két rétegben. A második réteg
felvitele csak az első réteg megszáradása
után történhet.
Anyagigény

Alkalmazási terület
A VS-1 kihozza azoknak az anyagoknak a
természetes színét, melyeken alkalmazzuk,
megóvva ugyanakkor a felszínt az esővíz és a
légköri szennyeződések hatásaitól. Alkalmas
a természetes kövek, téglafalak, cseréptetők
teljes átitatásra. Alkalmazható falon és
padlón, beltéri és kültéri használatra egyaránt.

150-200 ml/m2 rétegenként, az alapfelület
felszívóképességétől függően.
Csomagolás
A VS-1 1 illetve 4 literes fémvödrökben
vásárolható meg.
Tárolás

Műszaki adatok
Szín:

átlátszó

Sűrűség:

0,90 kg/lit

Lezárt tárolókban a gyártástól számított 12
hónapig felhasználható, hűvös környezetben.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

