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VS-1 
Akrylový ochranný lak na kameň

 POPIS   

VS-1 je priehľadný akrylový lak, ktorý sa používa na 
ochranu a oživenie prírodného kameňa, bridlice ako 
aj umelých stavebných materiálov (dekoratívnych 
tehiel, strešných krytín, atď.). Obsahuje rozpúšťadlá. 
Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Poskytuje: 

• Silnú vodeodpudivosť. 
• Trvalú ochranu. 
• Ož ivenie (rozjasnenie) prirodzenej farby 

podkladu. 
• Ochranu pred soľou, škvrnami, mrazom. 
• Odolnosť proti dažďovej vode a nasiaknutiu 

nečistôt. 

 POUŽITIE   

VS-1 dodáva a zvýrazňuje prirodzenú farbu 
podkladu, na ktorom je aplikovaný. Súčasne chráni 
podklad od vplyvu dažďovej vody a znečistenia z 
ovzdušia. Odporúča sa ako impregnácia na 
ochranu a oživenie prírodného kameňa, muriva, 
strešných krytín, atď. Používa sa na steny a podlahy, 
v interiéri aj v exteriéri. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE  

2. Nanášanie 
VS-1 sa nanáša štetcom, valčekom prípadne 
striekaním v dvoch vrstvách. Druhá vrstva nasleduje 
až keď je prvá suchá. 

 SPOTREBA   

150-200 ml/m2 na vrstvu, v závislosti na 
nasiakavosti povrchu.  

BALENIE   

VS-1 je dodávaný v 1l, 4l a 10l kovových 
plechovkách. 

 SKLADOVANIE   

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 
originálnom neotvorenom balení, v teplote od +5°C 
a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením 
a mrazom. 

 PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)   

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II, tabuľka A), 
je maximálny povolený obsah VOC na výrobku 
podkategóriu h, typ SB 750 g/l (2010) pre produkt 
ihneď pripravený na použitie. VS-1 obsahuje max. 
<750 g/l VOC. 

VÝROBCA 

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. 
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko 
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: www.isomat.net      e-mail: info@isomat.net

Farba: svetlo-žltá

Hustota:  0,90 kg/lit 

 APLIKAČNÝ POSTUP   

1. Podklad 
VS-1 sa nanáša na nasiakavé podklady s 
otvorenými pórmi. Pred nanášaním VS-1 ochránťe a 
zakryte priľahlé okná, farebné steny a iné materiály 
(ako polystyrén, tmely, živice), ktoré by mohli byť 
poškodené alebo ovplyvnené rozpúšťadlom. 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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