
Technický list

VS-W

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.

Nano-molekulárny, akrylový, ochranný lak bez rozpúšťadiel

      Popis
VS-W je transparentný akrylový lak na vodnej báze 
s nano-molekulárnou štruktúrou, ktorý sa používa 
na ochranu cementových podkladov (betón, 
dekoratívne, mikrocementové stierky atď.).

• Zvýrazňuje prirodzenú farbu podkladu a dodáva
mu krásny lesk.

• Je UV stabilný - časom nezožltne.
• Je bez rozpúšťadiel a bez zápachu a je preto

ideálny do vnútorných, zle vetraných priestorov.
• Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

     Oblasť použitia

VS-W zvýrazňuje prirodzenú farbu podkladu a 
zároveň ho chráni pred znečistením. Je vhodný pre 
aplikáciu na cementové podklady, mikrocement a 
pod. pred následnou aplikáciou polyuretánových 
lakov.
VS-W je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie 
na steny aj podlahy.

Technické údaje

Farba:

Hustota:

Suché na dotyk:
Pretierateľnosť: 
Viskozita:

transparentná (po zaschnutí)         
0.98kg/l 

20±5 minút
3-4 h

100±10 sekúnd
(DIN 53211-70, 2 mm, 23⁰C) 

> 60%Úroveň lesku:
(EN ISO 2813-99, 20⁰C) 

Obsah pevných látok podľa hmotnosti:      26±2 % 
(EN ISO 3251-03) 

Čistenie náradia: Pred čistením odstráňte z 
náradia čo najviac materiálu. Náradie ihneď po 
použití dôkladne očistite vodou.

Aplikačný postup

1. Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty,
uvoľnených častíc, prachu a pod.

2. Aplikácia
VS-W sa zriedi vodou v objemovom pomere 1:1 a
potom sa nanáša štetcom alebo valčekom v dvoch
vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša po zaschnutí
prvej

    Spotreba

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

   Balenie

VS-W sa dodáva v 1 l, 5 l a 20 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 pri aplikácii produktu by mala byť medzi
+5°C až +35°C.

• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny
uvedené na obale.

 Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) 
je maximálny povolený obsah VOC pre produkt 
podkategórie i, typ WB 140 g/l (2010). 
VS-W obsahuje maximálne 16 g/l VOC.
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