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СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Висококачествен акрилен емайл за стени на водна основа, АРТЕЛАК се отличава с отлична покривна 
сила, перфектна приложимост и разтегливост на продукта, не пожълтява, нетоксичен, без мирис, 
незапалим, ниско поемане на мръсотия. 
 
Основни характеристики на АРТЕЛАК: 
 
- УСТОЙЧИВ НА МУХЪЛ 
Благодарение на широкоспектърния си биоцид, Артелак е защитен от атаката на плесени, водорасли 
и бактерии. 
 
- НАПЪЛНО УСТОЙЧИВ НА ПЕТНА 
Дори и с най-трудните петна като кафе, доматен сос, плодови сокове, вино, цветни маркери. 
 
-ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ 
Защита от надраскване, силно хидроотблъскваща, без абсорбиране. 
 
-ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОКРИВНОСТ 15-20 м2/л всеки слой 
Изключително висока покривност и производителност. 
 
-„AIR PURE“ (ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА) ДЕЙСТВИЕ, ПОЧИСТВАЩА ФОРМАЛДЕХИД ТЕХНОЛОГИЯ 
Тази абсолютна новост позволява действие за пречистване чрез специална „активна съставка”, за да 
абсорбира по този начин формалдехида от въздуха. 
 
- БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД 
Не съдържа летливи органични вещества, пластификатори и формалдехид; продукта подобрява 
качеството на въздуха във всички среди, в които продуктът се използва. 
 
-НАССР СЕРТИФИЦИРАНА БОЯ 
В съответствие с UNI NORM 11021:2002 “Бои и лакове - Покрития материал и покрития 
системи за помещения с наличие на хранителни продукти” 
 
 
 
 
2.СЪСТАВ 
Акрилна емулсия, титанов диоксид и/или железен оксид и/или органични пигменти, премахваща 
формалдехид съставка, добавки. Несъдържащи вредни вещества като формалдехид, разтворители и 
олово или пигменти на хромова основа. 
 
 

3.МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Много важно е повърхността да е чиста и да не се лющи. При минерални повърхности е необходимо 
да се приложи един слой DERASOL H2O (разреден 1 към 1 с вода). След минимум 12 часа нанесете 
първия слой АРТЕЛАК (разреден 5/10% с вода). След минимум 12 часа нанесете втория слой 
АРТЕЛАК (разреден 5/10% с вода), върху стари бои и покрития (както на разтворител, така и на водна 
основа), като първо леко шлайфайте повърхността с финозърнеста шкурка и след това 
прилагайте АРТЕЛАК директно. В случай на поправки се препоръчва винаги да грундирате 
повърхността с DERASOL H2O. 
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4.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО   1,275 +/-  3% кг/л 

АСПЕКТ НА ФИЛМ   мат (5 +/-  2 глос при 60°) 

ОЦВЕТЯВАНЕ    цветът може да бъде направен чрез GTS система за оцветяване 

ВИСКОЗИТЕТ    BROOKFIELD 15000 cps ± 20%   

РАЗХОД    15 – 20 m²/л/всеки слой  

РАЗРЕЖДАНЕ    5-10% с вода 

УСТОЙЧИВОСТ НА МИЕНЕ (Метод UNI 10765): 

- Класификация: Отлична 

- Щрихи: > 10000 

УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРЯВАНЕ - Влажно (EN 13300): 

- Устойчивост: Клас 1 

ОПАКОВКА    опаковки от 10-2,5-1л полиетиленова опаковка 

ИЗСЪХВАНЕ    без прах 30мин, на докосване 1ч, напълно 24ч 

ПРЕПОКРИВАНЕ   24ч 

ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕТНА  24ч 

ПРИЛОЖЕНИЕ    четка, валяк, спрей 

СЪХРАНЕНИЕ    36 м в неотворени опаковки, далеч от температурни промени 

ПРОПУСКЛИВОСТ НА ВОДНА ПАРА ниска, клас 3, sd>1.4 (UNI EN ISO 7783-2). 

HS-КОД    32091000 

 
 
 
 
 
 

5.СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Нанасяне в два слоя акрилен лак на водна основа АРТЕЛАК от СПИВЕР срл, след заздравяване на 
повърхността с DERASOL H2O върху вътрешни стени (гипс, цимент и др.). Цената вкл. материали и 
поставяне, без скеле, цени на кв.м. €……… 
 
 


