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Lac acrilic transparent pentru piatră, adecvat pentru uz interior şi 
exterior. Penetrează suprafaţa fără a forma însă o membrană, pre-
venind astfel efectele de îngălbenire sau exfoliere. Scoate în relief 
culoarea naturală a suprafeţelor şi protejează piatra de umiditate şi 
absorbţia de pete. DELAC este adecvat pentru toate tipurile de piatră 
sau plăci de pavaj, naturale sau artificiale (Eleftheroupolis, Karystou, 
Piliou etc.), cărămizi termorezistente, ţiglă, pietre poroase, cărămizi 
decorative, ciment etc.

     •    Lac acrilic transparent pentru piatră
     •    Îmbunătățește frumusețea naturală a pietrei și o menține
          “în viață” pentru totdeauna
     •    Nu creează film

CULORI
Disponibil transparent.

AMBALARE

Transparent 750 mL 2.5L

ACOPERIRE
10 - 12 m2/L în funcţie de gradul de absorbţie.  

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/h „Grunduri de impregnare”, Tip SB):  
750 g/l. Acest produs conţine maxim 671 g/l COV (produs gata pen-
tru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsi-
mi, praf sau lacuri vechi.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicaţi unul sau două straturi 
cu trafaletul, pensula sau pistol de pulverizare airless fără diluare. A 
nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate rel-
ativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 1-2 ore şi poate fi reaplicat dupã 3-4 ore. 
Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice (umiditate şi 
temperatură).
Curaţarea rolelor, periilor, pete de pe  podea, etc. folosiţi  Brush Sol-
vent T 300 şi apoi cu apă cu săpun sau detergent.Utilizaţi Spray Gun 
Solvent T 350 pentru a curăţa pistoalele de pulverizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 30 ± 5  sec (FORD CUP#4,  25ο C)

Densitate 0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE
Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, us-
cat, bine ventilat protejat de lumina directa a soare-
lui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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