
“ЛАКПРОМ” АД

“АКВАКРИЛ” ЛАК ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН
/ВОДОРАЗРЕДИМ/AQ-12

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразредимият лак за дърво, метал и бетон AQ-12 е декоративно-защитен лак
на база акрилен полимер, пигменти и специални добавки.

Безвреден продукт. При нанасяне и експлоатация не отделя вредни емисии. Не
оказва вредно въздействие върху околната среда.

Лак AQ-12 е лесен за нанасяне продукт с бърза съхливост и висока покриваща
способност. Полученото покритие е здраво, еластично с антислепващ ефект и
устойчиво на атмосферни влияния. При замърсяване може да се почиства с миещи
препарати.

Подходящ за боядисване на радиатори и тръби на парно отопление до 70 0С.
Може да се нанася директно върху стари, здрави алкидни покрития.

Включен е в състава на Антикорозионна защитна система, нанесен двуслойно
върху Грунд АQ-23. Покритието отговаря на изискванията на наредбата за материали
и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни.

Водоразредимият лак AQ-12 е предназначен за употреба на открито и в
помещения, за боядисване на дървени повърхности и изделия от дърво, метал,
метални повърхности и бетон. Подходящ е за мебели, дограма,  огради и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката /допуска се
разслояване в процеса на лагеруване/.

Водоразредимият лак AQ-12 се нанася с четка, валяк или пистолит върху
здрави, чисти /от прах, стари отлющени бои, осмолявания и соли/  и сухи
повърхности, предварително грундирани с:

- За дърво и дървени повърхности: Импрегнант за дърво /водоразредим/;
Шлайфгрунд за дърво/водоразредим/

- За метал: Акрилен грунд за метал АQ-23 /водоразредим/; Универсален
бързосъхнещ грунд ВЛ-021; Грунд антикорозионен ПФ-021.

- За бетон : Импрегниращ грунд  АК 011.
Лак AQ-12 се предлага във вид готов за нанасяне. При необходимост се

разрежда с вода до 5 %. Препоръчително двуслойно нанасяне при температури от 8
0С до 25 0С. Лакът не е подходяща за нанасяне в обекти с постоянна влажност.

Инструменти и зацапани места се измиват с вода.

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
02/996 30 71,996 41 46 02/996 43 38



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1.  Външен вид - вискозна хомогенна маса
2.  Цвят - бял: гланц и полугланц, червен, оранж, жълт, син, сигнално син,
светло син, зелен, кафяв, черен, тониране по RAL скала и др. каталози.
3.  Съхливост - повърхностна до 120 минути;

- пълна  4-6 часа при 200С /в зависимост от вида на основата/.
4. Нанасяне на втори слой: след пълното изсъхване на предходния
5. Условен разход – 70 - 90 гр/кв.м;   (9-12 кв.м/л ).

ОПАКОВКА: пластмасови опаковки от 450 мл.; 18 л; или друг амбалаж по
споразумение с клиента.

СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5о до

30оС. Пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 24 месеца.
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