
 

  

      

 

 
 

 

 

Granitlakk S 
Зносостійкий лак для каменю  
 

 Напівматовий 

 Органорозчинний 

 Атмосферостійкий  

 Ефект мокрого каменю  

 Підходить для тротуарних плиток 

 

        
 

Опис   

Властивості Органорозчинний лак на основі спеціальних органорозчинних акрилових смол для декоративно-

захисного оброблення кам’яних поверхонь. 
 

 Глибоко проникає. 

 Відмінна адгезія до щільних та  погано вбираючих матеріалів. 
 Легкий шовковистий блиск підкреслює красу природного та штучного каменю. 
 Створює ефект «мокрого каменю» 

 Має високу стійкість до впливу кліматичних факторів та вивітрювання. 
 Зберігає паропроникність поверхні. 
 Підвищує водовідштовхувальні властивості обробленої поверхні 

 Зносостійкий, добре витримує навантаження на стирання (підходить для тротуарних плиток). 
 Швидко висихає 
 На основі високоочищених розчинників, має слабкий запах. 

 
 

Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа h) 750 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті 

<750 г/л 
Блиск:  

 напівматовий (близько 30) по ISO 2813. 

Призначення Для захисту від несприятливих атмосферних впливів та декоративної обробки мінеральних 
поверхонь. 
Об'єкти застосування: елементи фасадів і огорож, кам'яні тераси, тротуари та фасадна плитка, 

настінна і підлогова плитка, облицювання камінів, елементи декору приміщень і т. д.  
Не призначений для глазурованих і полірованих поверхонь. 
Не застосовувати для облицювальної цегли з проблемами висолів.  

Не використовувати на фасадах у разі порушення відсічною  
гідроізоляції між фундаментом і стінами.  
Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

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

Стандарти якості  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 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. Лак ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити за температури поверхні, 
повітря і лаку не нижче +10°С і відносної вологості повітря не вище 80%. Для отримання ефекту 

«мокрого каменю» на помірно вбираючій поверхні достатньо одного шару лаку, а для оброблення 
пористих поверхонь через 2 години нанести другий шар лаку. За потреби розбавити до 25% за 
об’ємом відповідним розчинником (уайт-спірит, сольвент, ксилол, скипидар). Кам'яні поверхні, що 

піддаються сильним атмосферним впливам або інтенсивному механічному зносу, рекомендується 
обробляти лаком щорічно. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

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 Прозорий. 

Витрата 8-10 м²/л. Витрата лаку залежить від типу поверхні. 

Розчинник/розріджувач Уайт-спірит, сольвент, ксилол, скипидар до 25%. 

Час висихання Для другого шару: 2 години. Повне: 24 години за 20°С та відносної вологості повітря 80%. 

Робочі інструменти Пензель, валик, тампон. 

Очищення інструментів  Після закінчення робіт промити розчинником (уайт-спірит, сольвент), а потім водою з милом. 

Склад Акрилова смола, уайт-спірит, ксилол, пластифікатор. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Морозостійкий. 

Гарантійний термін 

зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати під замком. Зберігати в добре вентильованому місці за температури до +30°С. Берегти від 
тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. - Не палити. 

Запобіжні заходи 

  Небезпечно. Небезпечно в разі контакту зі шкірою або при вдиханні. Може бути 

смертельно при ковтанні та вдиханні. Викликає  серйозне подразнення очей. Займиста рідина і пар. 
Містить вуглеводні C10-C13, н-алкани, ізоалкани, циклічні вуглеводні, <2% ароматичних вуглеводнів; 

лігроїн (нафтовий) гідродесульфований важкий; ароматичні вуглеводні, С8; Етилбензол. Повторний 
вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Користуватися захисними 
рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. Тримати в недоступному для дітей 

місці. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до 
фахівця/терапевта. Не викликати блювоту. При попаданні на шкіру або волосся): Негайно зняти весь 
забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем. При попаданні в очі: Ретельно промити очі водою 

протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтеся ними і якщо це легко 
зробити. Продовжити промивання очей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку 
продукту або маркувальний знак. При пожежі: Використовувати порошковий вогнегасник класу ABC 

для гасіння. 

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

сухі звичайні і небезпечні рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством.  

Щільність 0,82 кг/л. 

Об’єм/маса   1 л – 3 л – 10 л 


