
         
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

VS-1 

 

 

Lac acrilic pentru piatră 
 
 

Proprietati 
 Aplicar 
VS-1 este un lac acrilic transparent, cu solvenţi, 
gata preparat, utilizat pentru impregnarea pietrei 
naturale (ardezie, piatră poroasă, etc) şi a altor 
materiale de construcţii (cărămidă decorativă, ţiglă, 
etc). 

 Conferă hidrofobie optimă. 
 Conferă protecţie îndelungată. 
 Accentuează culoarea naturală a materialului 

pe care se aplică. 
 Elimină eflorescenţele de săruri de pe 

suprafeţe, ca şi consecinţele îngheţului şi 
poluării, dat fiind faptul că împiedică absorbţia 
apei din precipitaţii şi a noxelor de tot felul. 

 Este indicat pentru utilizări interioare şi 
exterioare. 

silicon fungicid  

Domenii de aplicare 
 
VS-1 evidenţiază culoarea naturală a materialului 
pe care se aplică şi protejează suprafeţele de 
acţiunea precipitaţiilor şi a poluării atmosferice. 
Este utilizat pentru impregnarea pietrei naturale, a 
zidăriei aparente, a ţiglei, etc. Se aplică pe ziduri şi 
pardoseli, în spaţii interioare şi exterioare. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoare:            transparent 

Densitate:            0,90 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suprafeţele pe care urmează să fie aplicat lacul 
acrilic VS-1 trebuie să aibă porii deschişi. 
Suprafeţele adiacente, precum ferestre, suprafeţe 
vopsite, ca şi materialele care sunt atacate de 
solvenţi, precum polistirenul, masticul de rosturi, 
asfaltul, etc, trebuie să fie protejate pe timpul 
aplicării acestuia. 
 
 
 
 

2. Aplicarea 
Aplicarea VS-1 se face prin pulverizare sau cu 
pensula sau trafaletul, în două straturi. Stratul al 
doilea se aplică după uscarea primului. 
 

Consum 
 
150-200 ml/m2 per strat, în funcţie de absorbanţa 
suprafeţei. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 1 lit, 4 lit şi 10 lit. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia solară şi 
de îngheţ. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs h, tip SBS, este de 
750g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat VS-1 are un conţinut 
maxim <750 g/l COV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


