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Техническо описание 
 

         XPERT   Алкиден Емайллак 
 

 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
За защита и декорация на грундирани метални и дървени повърхности Използва  се 
като индустриален  лак за боядисване на метални елементи, машини,индустриални 
детайли,предмети от дърво и др. 
 
КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Продукт на база органични разтворители 
 Свързващо вещество – алкидна смола 
 За екстериорна и интериорна употреба 
 Цветова гама: произвежда се в различни цветове по каталог на RAL или предоставена 

мостра. 
 
 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Преди употреба емайллакът трябва да се разбърка добре. Боядисваните повърхности се почистват 
от прах и ръжда, обезмасляват се и се грундират ( металните повърхности с алкиден грунд за 
метал, а дървените с грунд за дърво  ) .Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет на един или два 
слоя. Полагането на втория слой се извършва след изсъхване на първия. Инструментите се 
почистват с разредител АМВ или МРТ веднага след  работата. 
Разреждане: Продуктът  се доставя  готов за употреба. При необходимост се разрежда с разредител 
АМВ или МРТ 
Разход:  80- 100 ml/m2  на слой 
Съхнене:  Максимум 24  часа при 200С  

 
СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази 
от огън и от достъп до деца. Срок на съхранение  24  месеца от датата на производство 

 
ОПАКОВКА  
18 L ±0,5 % 
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 ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

                 Характеристики                Показатели  

Външен вид  след разбъркване 

(Визуално) 

Хомогенна  маса 

Вискозитет по ВЗ-4 при (200,5)С  

(ВФМ 4) 

min.80 

Финост на смилане, в микрони, не повече от : 

(ВФМ 5) 

max.10 

Съхливост при (232)С, до степен 4, в h  

(ВФМ 3) 

max.24 

Еластичност , в mm , не повече от : 

(БДС ISO 1519) 

max.1 

Адхезия , в бала, не повече от 

(ВФМ 8) 

max.1 

Блясък , в % 

(БДС EN ISO 2813) 

min.70 

Максималното съдържание на ЛОС за този 
продукт (кат.: А/и) g/l 
 

434,4 
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