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Thrakon VLX 186 
Акрилна емулсия-подобрител за сухи циментови смеси 
 
 
 
Еднокомпонентна акрилна добавка за подобряване свойствата на сухи циментови смеси като 
варо-циментова мазилка, зидарски разтвори, циментови лепила за плочки, ремонтни разтвори на 
циментова основа, циментови замазки, индустриални циментови подове и др. Не съдържа 
органични разтворители и е безопасна за околната среда.  
 
 

Приложение 
При добававяне към сухи строителни смеси, продуктът засилва техните свойства (водоустойчивост, 
механична якост, еластичност, устойчивост на химически влияния) и улеснява работата с тях. 
VLX 186 е подходяща за употреба като грунд върху неабсорбиращи повърхности преди залепването на 
керамични плочки. 
 
 

Практически съвети и работа с продукта 
Разбъркайте сухата циментова смес с вода в посоченото съотношение на опаковката на продукта. В 
получения разтвор изсипете необходимото количество от VLX 186 като разбърквате с бавнооборотна машина 
до постигане на хомогенна смес. Ако добавяте VLX 186 към сухата циментова смес, при предварителното 
разбъркване на циментовия продукт използвайте по-малко вода, за да не се получи течлив разтвор след 
добавянето на емулсията към сместа. Разбъркването на сместа се извършва ръчно с подходящ инструмент 
или с бавнооборотна машина.  

 
 

Разходна норма 
• Като добавка към циментови лепила и фугиращи смеси: 
      1-2 кг. от VLX 186 се добавя към 25 кг. суха циментова смес 
 
• Като грунд: 

1кг.  за 5 m2  (при абсорбиращи повърхности) 
1лг.  за 15 m2  (при неабсорбиращи повърхности) 

 
 

Опаковка 
кофа - 5 кг. / бутилка – 1 кг. 
 
 

Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, 
неотворени опаковки – най-малко 18 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 
 
 

Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на 
нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, 
но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според 
конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за 
безопасност  описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим 
промени в настоящата техническа карта. 


