
Traducere din limba rusă în limba română 

 
Viața e plină de culori 

 

 

Granitlakk Aqua 

Lac pentru piatră decorativă 

 

 Semimat 

 Solubil în apă 

 Cu efect satinat 

 Protejează împotriva decolorării 

 
Descriere  

Generalități Lac acrilic solubil în apă destinat utilizării în vederea finisării decorative și protejării suprafețelor 
minerale.  

 Aderență foarte bună. 

 Luciul semimat scoate în evidență atât frumusețea pietrei naturale cât și a celei artificiale. 
 Conferă un efect satinat. 

 Conține ceară, care sporește proprietățile rezistente la apă ale stratului de acoperire și asigură 

o curățare ușoară. 
 Filtrul UV protejează suprafața împotriva decolorării. 

 Conceput pentru a preveni orice risc de fisuri, temperatura la care rezistă fiind de până la 

+80°C. 
 Nu se îngălbenește în timp. 

 Timp de uscare rapid. 

 Fără miros. 
 

Conținutul maxim admisibil de COV pentru un produs (din subgrupa e) este de 130 g/l. Conținutul 

maxim de COV în produs este <10 g/l. 
 

Gradul de luciu: 

 semimat (aprox. 30) conform EN 13 300. 

 semimat (aprox. 30) conform ISO 2813. 

Domenii de utilizare Destinat utilizării în vederea finisării decorative și protejării diferitor tipuri de suprafețe minerale: 
precum elemente ale fațadelor și garduri, plăcile decorative pentru fațade și pereți, șemineele placate, 

elementele de decor din interiorul încăperilor.  

Nu este destinat prelucrării bazelor orizontale supuse unei încărcări operaționale ridicate (precum plăcile 
de trotuar, piatra pentru pavaj), precum și pentru suprafețe lustruite și glazurate. Nu se recomandă 

aplicarea pe cărămăzile de placat care prezintă formări de eflorescențe. Nu utilizați pe fațade în caz de 

degradare a izolaţiei hidrofuge între fundație și pereți. 

Aplicare în funcție de suprafață Suprafețe din piatră naturală și artificială, cărămidă, beton, clincher, tencuială. 

Standarde de calitate   EN 13 300 – standardul care definește raportul de contrast (puterea de acoperire), gradul de 

luciu, rezistență la abraziunea umedă pentru lacurile și vopselele pe bază de dispersii apoase, 

destinate finisajului pereților și plafoanelor în spații interioare. 
 ISO 2813 – determinarea gradului de luciu/strălucire a suprafețelor. 

 COV (compuși organici volatili) – conform Directivei Uniunii Europene 2004/42/CE 
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  Calitatea produselor și a serviciilor este garantată de sistemul de management al calității în 

conformitate cu standardul ISO 9001. 

Caracteristici tehnice  

Pregătirea suprafeței Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată, fără urme de nisip, desprăfuită, curată și degresată. În cazul 

aplicării pe o suprafață care a fost vopsită anterior, aceasta trebuie curățită de stratul de vopsea vechi, 

după care șlefuită și spălată cu apă. Zonele atacate de mucegai sau alge se curăță bine manual și se 
prelucrează cu soluția Biotol E sau Biotol Spray, după care se spală și se usucă. 

Mod de aplicare Se recomandă evitarea efectuării lucrărilor sub acțiunea directă a razelor solare, expunerii curenților de 

aer dintr-o încăpere sau la temperaturi ridicate. (În scopul prevenirii formării bulelor de aer) amestecați 
bine și cu grijă lacul atât înainte cât și în timpul aplicării acestuia. Amestecarea ajută la obținerea unei 

străluciri uniforme a stratului de lac în timpul uscării acestuia. Este suficientă aplicarea unui singur strat 

de lac pe o suprafață absorbantă pentru a obține un efect satinat. La tratarea suprafețelor poroase după 1-
2 ore, aplicați al doilea strat de lac. Dacă este necesar, se diluează cu 25%. Se recomandă a fi tratate 

anual cu lac suprafețele de piatră aflate sub influenţa factorilor atmosferici puternici sau celor expuse 

uzurii mecanice intense. 

Întreținerea suprafețelor vopsite Stratul de vopsea devine în totalitate rezistent la uzură după aproximativ 4 săptămâni - în acest timp, 

manevrați suprafața cu grijă până când aceasta devine solidă și rezistentă la uzură în totalitate. Dacă este 

necesar, suprafața poate fi ușor curățată cu un burete sau o cârpă moale, aproximativ după 2 zile de la 
aplicare. Pentru a spăla suprafața vopsită, vă recomandăm să utilizați apă, soluții de curățare cu pH 

neutru și agenți alcalini (pH până la 9). Nu utilizați solvenți organici, agenți de curățare abrazivi, precum 

și bureți sau perii tari. 

Culoarea Albă, rămâne transparent după uscare. 

Consum 8...12 m2/l. Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței. 

Diluant/solvent Apa. 

Timp de uscare a suprafeței Pentru cel de-al doilea strat 1...2 ore, timp de uscare complet 2,4 ore la 20°C și umiditatea relativă de 50 

%. Când temperatura scade și umiditatea crește, timpul de uscare se prelungește în mod corespunzător. 

Unelte Pensulă, rulou 

Curățarea uneltelor După finisare, spălați cu apă și săpun. 

Conținut Dispersie acrilică, aditiv mat, aditivi funcționali, ceară, apă. 

Informații  

Rezistență la îngheț Nu este. 

Termen de valabilitate 2 ani. 

Condiții de păstrare Depozitați și transportați în ambalaje nedeteriorate la o temperatură de la + 5 °C până la + 30 ° C. 
Protejați de îngheț și de lumina directă a soarelui. 

Măsuri de securitate În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi amestecurilor (Regulamentul CLP), produsul nu este considerat a fi unul dăunător. 
Respectați regulile generale privind igiena şi securitatea la locul de muncă. A nu se lăsa la îndemâna 

copiilor. În caz de contact cu ochii clătiți cu apă din abundență. Utilizați apă pentru a curăța suprafețele 

și obiectele contaminate cu lac. Pentru a preveni accidentele, se recomandă utilizarea echipamentului 
individual de protecție cu marcajul CE. 

Reutilizare Nu vărsați în gurile de canalizare. Evitați eliberarea în mediul înconjurător. Tratați lacul neutilizat în 

mod obișnuit. Ambalajul curat și uscat trebuie transportat la punctul de colectare și reutilizare. 
Ambalajele și deșeurile din ambalajele de vopsea uscată și lichidă trebuie reutilizate în conformitate cu 

legislația locală. 

Densitatea 1 kg/l 

Greutate/masa 0,95 l – 2,4 l – 9,5 l 
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