
Technický list 

VS-1

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 
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu 
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Akrylový, ochranný lak na prírodný kameň
      Popis

VS-1 je transparentný, akrylový lak s 
rozpúšťadlami, ktorý sa používa na ochranu 
prírodného kameňa (vrátane bridlice a vápenca) a 
umelých stavebných materiálov ako napr. 
dekoratívne murivo, strešné krytiny atď.
 Poskytuje skvelú vodoodpudivosť.
 Ponúka odolnú a dlhotrvajúcu ochranu.
 Zvýrazňuje prirodzenú farbu materiálu.
 Je UV stabilný; časom nezožltne.
 Odoláva poveternostným vplyvom a

poškodeniu mrazom, pričom zabraňuje tvorbe
solí a zachytávaniu nečistôt.

 Je vhodný pre použitie v interiéry aj exteriéry.
     Oblasť použitia

VS-1 zvýrazňuje prirodzenú krásu povrchu a 
zároveň ho chráni pred dažďom, poveternostnými 
podmienkami a znečistením ovzdušia. Jeho 
vysokoúčinná impregnačná receptúra   je vhodná na 
prírodný kameň, pohľadové murivo, strešné krytiny 
atď. Vhodný pre použitie v interiéry aj exteriéry.

Technické údaje

Farba: transparentná
Hustota: 0.90 kg/l 

Suché na dotyk: 15±5 min 

Pretierateľnosť: 2-3 h

Viskozita: 35±5 sec 
(DIN 53211-70, 2 mm, 23°C) 

> 65%Úroveň lesku:
(EN ISO 2813-99, 20°C) 

Obsah pevných látok podľa hmotnosti: 19±1 %
(EN ISO 3251-03) 

Čistenie náradia: Pred čistením odstráňte z 
náradia čo najviac materiálu. Náradie ihneď po 
použití dôkladne očistite pomocou SM-27.

 Aplikačný postup

1. Príprava podkladu
Povrchy, ktoré majú byť ošetrené s VS-1 by mali 
byť čisté, suché a mali by mať otvorené póry. 
Priľahlé povrchy ako sú okná, lakované povrchy a 
materiály citlivé na rozpúšťadlá (polystyrén, 
škárovacie tmely, bitúmen atď.), musia byť počas 
aplikácie VS-1 chránené.

2. Aplikácia
VS-1 sa nanesie na podklad štetcom, valčekom
alebo striekaním v dvoch vrstvách. Druhá vrstva
môže byť nanesená ihneď po zaschnutí prvej.

     Spotreba

150-200 ml/m2/vrstva v závislosti od nasiakavosti
povrchu.

     Balenie

VS-1 sa dodáva v 1 l, 4 l a 10 l baleniach

 Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované 
v originálnom neotvorenom balení, pri teplote  
medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym  
slnečným  žiarením  a mrazom.

Poznámky
• Teplota počas aplikácie musí byť medzi +5°C

až +35°C.
• VS-1 obsahuje rozpúšťadlá. Počas aplikácie v

interiéry zabezpečte dobré vetranie.
• Po vytvrdnutí je VS-1 úplne zdravotne

nezávadný.
• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné

pokyny uvedené na obale.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) 
je maximálny povolený obsah VOC pre produkt 
podkategórie h, typ SB 750 g/l (2010). 
VS-1 obsahuje maximálne 750 g/l VOC
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