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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
  
«MIKS color»  
ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ 
 
 

ОПИС 
 
Лак для каменю– засіб для зміцнення та 
декоративно-захисної обробки мінеральних 
поверхонь. 
 

 Висока адгезія та відмінна зносостійкість  
 

 Стійкість  до води та атмосферного впливу 
  

 Утворює ефект «мокрого каменю» 
 

 Надає поверхні водовідштовхувальні та 
паропроникні властивості 

 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Для декоративно-захисного покриття з ефектом 
«мокрого каменю» кам'яних, бетонних, цегляних, 
керамічних та інших поверхонь. 

Застосовується для обробки елементів фасадів, 
огорож, терас, тротуарної плитки, кам'яної та 
цегляної кладки і т.п. 

Зміцнює мінеральні поверхні перед фарбуванням. 

СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ 
 
Розчинник: «Miks color» Розчинник «1 А-А»                
                        Ксилол, сольвент 
 
 
  

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Тип Акрил 
 

Густина лаку   0,85-0,90 г/см3 

 

Зовнішній вигляд 
покриття після 
висихання  

Однорідна рівна поверхня з 
ефектом «мокрого каменю» 
 

Колір Безбарвний 
 

Блиск  Шовковистий 
 

Витрата (норма 
покривання 
поверхні у 1 шар) 

20-25 м2/кг в залежності від  виду та 
стану поверхні 

 
 

Час висихання кожного 
шару 

 (за температури 20°С і 
відносної вологості 

повітря  65 %), не більше  
  

 
2 год. 

 
 
 

 
Час висихання може подовжуватись зі зниженням 

температури та підвищенням відносної вологості повітря  
Рекомендована 
кількість шарів 

2 

 

 

Паковання 
 

0,65 кг; 2,1 кг;  
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ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 
Нові поверхні:   
Перед фарбуванням поверхню очистити від пилу, 
бруду, висолів та інших забруднень. 
 
Ремонт старих покриттів:  
Видалити часточки старого покриття, які 
відшаровуються, пил, бруд, висоли та інші 
забруднення.  
Значно пошкоджені покриття видалити повністю. 
Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою 
і чистою. 
 
ПІДГОТОВКА ЛАКУ 

 
Лак постачається готовим до застосування.  
Перед застосуванням лак ретельно перемішати. 
 
 НАНЕСЕННЯ 

 
Робочі умови при нанесенні: 
Температура повітря від 5 ºC до 30 ºC,  відносна 
вологість повітря не вище 80%. 
Дозволяється проводити фарбування за 
температури до мінус 10 ºC за умови, що на 
поверхні повністю відсутні сліди інею або льоду. 
Температура поверхні, яка фарбується,  повинна 
бути вищою від точки роси не менше, ніж на 3 ºC.  
При фарбуванні зовнішніх поверхонь уникати дії 
прямих сонячних променів та вітру.  
Нанесення: 
Лак наносити пензлем, валиком  або 
фарборозпилювачем у 2 шари, при цьому перший 
шар є грунтувальним, другий шар утворює ефект 
«мокрого каменю».  
   

 

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Видалити залишки лаку органічним розчинником, 
після чого промити водою із застосуванням 
миючого засобу. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Лак слід зберігати в щільно закритій заводській 
тарі, в недоступному для дітей місці, оберігаючи 
від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних 
променів. 

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати 
виготовлення. 
 
УТИЛІЗУВАННЯ 

 
Не виливати у водостоки, водойми, каналізацію 
або грунт.  
Рідкі залишки щільно закрити та відправити в 
місце збирання відходів. 
Порожню тару можна утилізувати як будівельне 
сміття. 
  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
 
Лак пожежонебезпечний. Берегти від вогню! 
Відповідає вимогам:щодо обмеження викидів ЛОС 
(А: під-категорія 8 (h), тип (SB), стадія ІІ, норма 
750 г/л, лак, готовий до застосування,  містить 
не більше 730  г/л); 
- Технічного Регламенту щодо обмеження 
використання свинцю в  лакофарбових матеріалах 
та сировинних компонентах (лак не містить 
токсичних сполук свинцю)  
При проведенні фарбувальних робіт, а також після 
їх завершення необхідно ретельно провітрювати 
приміщення. Застосовувати засоби захисту 
оргвнів дихання та рук (гумові рукавички, 
респіратор при розпиленні). 
Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку. 
 
ПРИМІТКИ 

 
На кожну партію лаку видається сертифікат якості. 
Ця інформація є результатом знань наших 
спеціалістів, отриманих на основі  лабораторних 
досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому 
разі не несемо відповідальності при  використанні 
нашої продукції за межами нашого контролю і 
гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми 
залишаємо за собою право на можливі зміни без 
попереднього повідомлення покупців. 
Система якості відповідає стандарту  
ДСТУ EN ISO 9001. 
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