
Производ со широка употреба, кој може да се 
користи како премаз (лак) за завршна обработка на 
површини, отпорни на растворувачи, како средство 
за површинска импрегнација и заштита од 
атмосферски влијанија, мраз, соли и блага хемиска 
агресија. Како прајмер се користи кај системи, кои 
содржат растворувачи за обезбедување на 
подобра врска помеѓу подлогата и слојот, кој се 
нанесува. Исто така се користи и како додаток во 
системите, изработени врз основа на метакрилатни 
смоли (Адингмаркер  П,  Адингколор  РФ, 
Адингколор РБ), за добивање на премази со 
повисок квалитет и завршна обработка со поголем 
сјај. Може да се користи за нанесување на подни и 
ѕидни површини. 

ДЕКО-СИЛ

ДЕКО-СИЛ 1/21

Транспарентен премаз за завршна обработка (лак), прајмер и додаток во 
системи изработени на метакрилатна основа 
Одговара на EN 1504-2

еднокомпонентен безбоен премаз ;
одлична адхезија за подлогата; 
ја затвара површинската структура на 
подлогата; 
отпорен на атмосферски влијанија;
отпорен на соли, нафта и нафтени деривати; 
нетоксичен во врзана состојба; 
водоотпорен; 
отпорен на абење; 
UV стабилен; 
мала потрошувачка;
едноставна изведба;
лесен за одржување

Технички проспект
Издание 06/2015
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Технички карактеристики:

Технички карактеристики: Метода Декларирана вредност

Изглед транспарентен премаз-

Густина EN ISO 2811-1 (0.9 ÷ 1,0) g/cm³

Отпорност на бојата на UV зрчење: Без промени-

Отпорност на мраз и соли
Без појава на пукнатини и 
одлепување од подлогата

Својства

- 

Временски период 
помеѓу два слоја 0ºC, на 2
релативна влажност од 65% 

8h

Време на сушење на 2 0ºC, 
релативна влажност од 65%

површински, 
на допир 60min

EN ISO 9117-3 
целосно сушење 
150min

Механичка употреба 
за лесен и тежок промет, на 20˚С

по 3 дена-

Хемиска употреба по 7 дена-

- 

Сјај сјаен-
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Опасност по здравјето: Производот содржи реактивни состојки кои во неврзана состојба штетно влијаат на здравјето. При ракувањето 
задолжително е користење на заштитна опрема: ракавици, маски за очи. Да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен 
контакт, производот веднаш да се измие со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да 
се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е веднаш  да се побара медицинска помош.
Пожар: ДЕКО-СИЛ и Растворувач - П содржат запаливи состојки . Не треба да се во близина на отворен оган или да се пуши за време на 
апликацијата.
Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од ДЕКО-СИЛ се чистат со Растворувач - П. Старата искористена амбалажа потребно е да се 
депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.
Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на 
адекватна опрема.

Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р.Македонија, ading@ading.com.mk,
Тел: + 389 / 02 2034 840,  2034 820, Факс: + 389 / 02 2034 821 www.ading.com.mk

Како премаз, за два слоја од 0,3 - 0,6 kg/m²
Како прајмер, за еден слој од 0,15-0,2kg/m²
Како додаток за метакрилатни системи, во 
зависност од примената 25-50% од количината на 
материјалот во кој се додава

Алатот и опремата, веднаш по употребата се чистат 
со Растворувач-П. 

Лимени канти од  3 и 15 kg

Во оригинална затворена амбалажа,  на 
температура од 5°С до 35°С, заштитен од директно 
сонце. Рок на употреба: 9 месеци.

Потрошувачка:

Чистење:

Пакување:

Складирање:

Подготовка на подлогата
Подлогата за нанесување на Деко-сил треба да 
биде здрава,  сува ,  чиста ,  обезмастена, 
обезпрашена, без лабилни делови, без кондензат, 
со максимална влажност од 7% и да биде отпорна 
на растворувачи. Температурата на воздухот и 
подлогата треба да биде од 5-35˚С. 
Бетонска подлога
Бетонот треба да биде стар најмалку 28 дена од 
вградувањето и да има минимална јакост на 
притисок од 25MPa. Цементното млеко, остатоците 
од малтер, боја и масло треба да се отстранат 
механички или со употреба на хемиски средства. 
Завршно подлогата треба да се обезпраши со 
индустриска правосмукалка. 
Стара бетонска подлога
Подлогата треба да биде здрава и чиста за да се 
постигне одлична атхезија. Отстранувањето на 
цементното млеко се изведува по механички пат. 
Пенетрирани маснотии и нечистотии во подлогата 
треба да се отстранат со детергенти или 
специјални препарати за таа намена. Доколку 
постојат оштетувања на подлогата, тие треба да се 
санираат со соодветни материјали за санација. 
Подлога со постоечки премази
Премазите, на кои се нанесува завршната 
обработка (импрегнација) од Деко-сил треба да се 
отпорни на растворувачи. Атхезијата на премазот 
со подлогата, кој бил користен претходно треба да 
е одлична, за да се избегне отпаѓање на сите 
нанесени слоеви. Доколку се утврди дека врската 
помеѓу подлогата и премазите, кои се нанесени не 
е соодветна, тогаш е потребно истите да се 
отстранат, да се обноват со нови, а потоа да се 
премачка површината со Деко-сил. Доколку е 
потребно да се изведе транспарентна завршна 
обработка (лакирање) на подлогата, Деко-сил 
може да се нанесе директно на подлогата отпорна 
на растворувачи. 
Вградување
Вградувањето на Деко-сил е со премачкување на 
подлогата со четка, ваљак или машински со 
распрскување, со безвоздушна (airless) пумпа, во 
два или три слоја. По потреба материјалот може да 
се разреди со Растворувач-П. Нанесувањето на 
вториот слој е по 8h од вградувањето на 
температура од 20˚С, на потполно сув претходен 
слој. Обработените површини треба да се 
заштитат од силен провев, дожд и прашина во 
период од 12h од вградувањето. 

Athezija za betonska podloga: 1,2-1,4 MPaМетодологија на вградување: Како прајмер
При употреба на Деко-сил како прајмер пред 
нанесување систем на база на растворувачи, во 
зависност од порозноста на подлогата, се 
разредува со Растворувач-П во однос Деко-
сил:Растворувач-П =3:1 до 4:1.  Нанесувањето е со 
премачкување на подлогата со четка, ваљак или 
машински со распрскување во еден или два слоја. 
Нанесувањето на следниот слој од Деко-сил, 
односно на следните премази се изведува на 
потполно сув слој.  
Како додаток во системите, изработени врз основа 
на метакрилатни смоли
Како додаток во системите, изработени врз основа 
на метакрилатни смоли (Адингмаркер П, 
Адингколор РФ, Адингколор РБ), Деко-сил може да 
се додаде во првиот слој од системот, без 
дополнително разредување со Растворувач-П. 
Дозирањето е од 30-50% од количината на 
мешавината во која се додава, во зависност од 
порозноста на подлогата. Доколку од овие системи 
се бара повисок квалитет и сјај на премазот, 
дозирањето е од 25-30% од количината на 
мешавината во која се додава и важи за 
нанесување на сите слоеви од системот. 


