
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

ФЕВРУАРИ  2018 

Отменя и замества всички предишни издания 

ЛЕКО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК 
 

 

 

Предназначение: Финишно покритие за защита на повърхности декорирани с камък или 

декоративни тухли на открито и закрито.  

  

Свойства: - Висока степен на проникване в основата  

- Оптимална адхезия  

- Устойчивост на проникване на вода  

- Не пожълтява  

      - Съхне бързо.  

  

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 

Външен вид на лака след разбъркване: 

(визуално) 

Хомогенна течност без замърсявания   

  

Време за изтичане, фуния 4 mm,  

(23±0,5)°С: 

(БДС EN ISO 2431) 

 

min 30 s 

  

Плътност, (23±0,5)°С: 

(БДС EN ISO 2811-1) 

0.92±0.01 g/cm3 

  

Нелетливи вещества (1 g/50mm, 1h, 125°C) 

(БДС EN ISO 3251)  

min 24 % 

  

Покривност: Прибл. 10m
2
/L в зависимост от порьозността на 

основата.  

Загубата на материал по време на подготовка и 

нанасяне може да варира и трябва допълнително да се 

вземе под внимание. Разходът зависи от метода на 

нанасяне и порьозността на основата. 

  

 

Eднокомпонентен, транспарентен лак 

на базата на акрилна смола  

Външна употреба 

Вътрешна употреба 

ХАРАКТЕРИСТИКА 



 

 

 

Съхнене (при 23±2°C): 

(БДС EN 29117) 

2 часа (в зависимост от дебелината на слоя, 

температурата и влажността на въздуха). 

 

  

Колористика: Безцветен. 

Опаковка: Метални опаковки вътрешно лакирани с вместимост: 

750ml; 2,5L; 

 

  

Съхранение: 

 

 

 

 

Срок на годност: 

Да се пази от достъп на деца! 

Съхранява се в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения при температура от 5 до 25оС, 

предпазен от преки слънчеви лъчи. 

 

36  месеца от датата на производство във фабрично 

затворена опаковка. 

 

  

Разреждане: Преди употреба продуктът не се разрежда. 

 

  

Средства за нанасяне: Четка, валяк въздушно пръскане.  

  

Почистване на инструментите: С Разредител УР или др. 

  

Условия за нанасяне:  Преди да отворите опаковката почистете от вода, 

масло или други замърсявания, за да избегнете 

замърсяване на продукта.  

Темперирайте при 15-30°C 

  

 

Подходящи основи: Камък, тухли и други порьозни строителни материали. 

  

Неподходящи основи: Всички останали или след консултация с нас. 

  

Подготовка на основата: Основата трябва да отговаря на следните изисквания:  

 - Да е суха (влажност под 4%);  

 - Механично устойчива;  

            - Да няма материали, които пречат на адхезията 

като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.  

 

Хигиена и безопасна работа: ЛЕКО  ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК  се 

класифицира като вреден и опасен за околната среда 

продукт. При използването му трябва да се спазват 

изискванията за противопожарна безопасност и 

производствена хигиена. 

При необходимост – справка с Информационния 

лист за безопасност. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 

съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на 

продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че 

настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 

 

 

 


