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Podle směrnice 2004/42 / CE (Příloha II, tabulka 
A), je maximální povolený obsah POL u výrobku 
pod kategorii j, typ WB je 140 g / l (2010) pro 
produkt ihned připraven k použití. VS-W obsahuje 
maximálně 140 g / l POL.

Technický list 08/08/2016

Akrylový ochranný lak na beton a cementové potěry

ISOMAT VS-W

Technické informace a pokyny uvedené v tomto datovém listu jsou založeny na znalostech a zkušenostech odboru výzkumu a 
vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací výrobku v praxi. Doporučení a doporučení týkající se použití výrobku 
jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky na místě v průběhu aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto 
zodpovědný za potvrzení, že vybraný produkt je vhodný pro předpokládané použití. Toto vydání technického listu automaticky ruší 
všechny předchozí dokumenty týkající se stejného výrobku.

VS-W je průhledný, akrylový, nano-molekulární, 
vodou ředitelný lak, který se používá na ochranu 
cementových podkladů (beton, cementové potěry,
mikrocement, atd.). VS-W rozjasní přirozenou 
barvu podkladu a zanechá jemně lesklý povrch. 
pro venkovní i vnitřní použití.

VS-W zachovává přirozenou barvu podkladu a 
zároveň chrání před znečištěním. Používá se na 
všechny typu cementových podkladů, hlavně ale 
jako mezivrstva v použití s polyuretanovým lakem
VARNISH-PU 2K pro dosažení nejsilnější ochrany      
a nadpřirozenějšího vzhledu cementových potěrů 
nebo podobných materiálů.
Může být použit na stěny i podlahy, v interiéru i 
exteriéru.

Oblasti použití

Barva:    průhledná (po zaschnutí)

Hustota:   0,98 kg/l

1. Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, bez mastnot, 
uvolněných částic, prachu atd.

Návod k použití

Popis

Technická data

150-200 ml / m2 na vrstvu, v závislosti na
nasákavosti podkladu.

1l, 5l a 20l nádoby.

12 měsíců od data výroby, při skladování v 
původních, uzavřených nádobách, v místech 
chráněných před vlhkostí, mrazem a přímým 
slunečním zářením. Doporučená teplota 
skladování je od + 5º do + 35ºC.

Spotřeba

Balení

Doba použitelnosti - skladování

Prchavé organické látky (POL)
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2. Zpracování
VS-W se zředí 1: 1 s vodou a pak se nanáší 
štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. Druhá 
vrstva se aplikuje po zaschnutí první, přibližně po 
1 h, v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší 
společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány 
bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku 
vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se 
stejného produktu.

VS-W
AKRYLOVÝ OCHRANNÝ LAK NA BETON A CEMENTOVÉ POTĚRY
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