
 

  

      

 

 
 

 

 

Granitlakk Aqua 
Декоративний лак для каменю 
 

 Напівматовий 

 Водорозріджуваний  

 Ефект мокрого каменю 

 Захищає від вицвітання 

 

        
 

Опис   

Властивості Водорозріджуваний акриловий лак для декоративно-захисного оздоблення мінеральних поверхонь. 
 

 Має  гарну адгезію. 

 Матовий блиск підкреслює красу натурального і штучного каменю. 
 Створює ефект «мокрого каменю». 
 Містить віск, який підвищує водовідштовхувальні властивості покриття і забезпечує легкість 

очищення. 

 УФ  фільтр захищає поверхню від вигорання. 
 Не тріскається, витримує нагрівання поверхні до 80°С. 
 Не жовтіє з часом. 

 Швидко висихає. 
 Без запаху. 

 

Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа e) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС в 
продукті <10 г/л 
Блиск:  

 напівматовий  (близько 30) за EN 13 300. 

 напівматовий (близько 30) за ISO 2813. 

Призначення Для декоративно-захисної обробки мінеральних поверхонь: елементи фасадів і огорож, фасадної і 
настінної плитки, облицювання камінів, елементів декору приміщень. 
Не призначений для обробки горизонтальних основ, що зазнають постійного високого 

експлуатаційного навантаження(тротуарної плитки, каменю для мощення доріжок), а також для 
полірованих і глазурованих поверхонь. Не застосовувати для облицювальної цегли з проблемами 
висолів. Не використовувати на фасадах у разі порушення відсічної гідроізоляції між фундаментом і 

стінами. 

Типи поверхонь під 
фарбування 

Поверхні з природного і штучного каменю, цегли, бетону, клінкеру, штукатурки. 

Стандарти якості  EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до 

мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і 
стель всередині приміщень. 

 ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску. 

 ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 
2004/42/CE 



 

 

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі 
стандартом ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні 
перед фарбуванням 

Поверхня повинна бути міцною, сухою й очищеною від висолів, піску, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше 
пофарбовані поверхні необхідно очистити від старого матеріалу, що відшаровується, зачистити 
наждачним папером і промити водою. Місця, уражені цвіллю або мохом, повинні бути ретельно 

очищені механічно і оброблені засобом Biotol E або Biotol Spray, промиті водою і висушені.  

Нанесення  Роботи не рекомендується проводити за умов  прямого сонячного світла, протягів і підвищеної 
температури. Ретельно і акуратно (щоб не нагнати пухирців повітря) розмішуйте  лак перед 
застосуванням і під час роботи. Перемішування сприяє отриманню рівномірного блиску лакового 

покриття під час висихання. Для отримання ефекту «мокрого каменю» на помірно вбираючій поверхні 
достатньо одного шару лаку. Обробляючи пористі поверхні, через 1-2 години нанести другий шар 
лаку. За потреби розвести на 25%.  Кам'яні поверхні, що піддаються сильним атмосферним впливам 

або інтенсивному механічному зносу, рекомендується обробляти лаком щорічно. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

Покриття здобуває остаточну зносостійкість приблизно через 4 тижні - протягом цього часу 
звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. ЗА 
потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 

2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, 
нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, 
абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. 

Колір Білий, після висихання прозорий. 

Витрата 8-12 м
2
/л. Витрата лаку залежить від типу поверхні. 

Розріджувач/розчинник Вода. 

Час висихання Для другого шару 1-2 години, повне 2-4 години за 20°С і відносної вологості повітря 50%. У разі 
зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується. 

Робочі інструменти Пензель, валик 

Очищення інструментів Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад    Акрилова дисперсія, матова добавка, функціональні добавки, віск, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійка  Не морозостійка. 

Гарантійний термін 

зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°С до +30°С. Берегти від 
морозу і прямих сонячних променів. 

Запобіжні  заходи Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей 

№1272/2008 (Регламент CLP) дана продукція не класифікується як небезпечна. 
Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. При 
попаданні в очі  промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої лаком поверхні і 

предметів використовувати воду. Для запобігання нещасних випадків рекомендується 
використовувати елементарні засоби індивідуального захисту з маркувальним знаком СЕ. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористаний лак 
утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збору та повторного 

використання упаковки. Упаковку з-під лаку, сухі та рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим 
законодавством. 

Щільність 1 кг/л. 

Об’єм/маса   0,95 л – 2,4 л – 9,5 л 


