
Устойчивост на мокро триене, 

клас
1

Съдържание на летливи 

органични вещества (VOC) на 

готов за употреба продукт, g/l, 

max

40

Вискозитет, mPa.s, min
8000

Плътност, kg/L 1,57 ± 0,02

Блясък при 85°, max

Техническо описание 

Архитектурни

Леко Фасаген   Стени и фасади

Есктериор

ЛЕКО ФАСАГЕН е продукт, произведен на базата на  акрилатен съполимер във водна фаза 

в комбинация със силиконови емулсии, фино диспергирани пигменти, пълнители и 

специфични добавки. Употребява се за ново боядисване и възстановяване на фасади, 

обновяване и реставрация на стари сгради-паметници на кулурата, защита на 

повърхности, където е възможна появата на капилярна влага. 

1

10%

• Отлична атмосфероустойчивост - защитава повърхността от 

вредните атмосферни въздействия– вода, влага, 

ултравиолетови лъчи, температурни промени и др.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Висока покривност;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Висока паропропускливост - микропорести покрития, 

осигуряващи “дишане” на стените;                                                                                                                                                   

• Ниска водопоглъщаемост на покритията;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Бързосъхнеща със слаба миризма; 

• Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без 

пръски при нанасяне; 

• Не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във 

времето; 

• Отлична белота на покритията и много добра устойчивост 

към пожълтяване; 

• Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. 

БДС ISO 11998; 

• Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Практически свойства Технически показатели

Външен вид (след разбъркване) хомогенна, гъста маса

4 часа (след пълно изсъхване 

на първия слой).

Пълно изсъхване 24 часа

Подходящи основи Неподходящи основи

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да бъдат здрави и сухи. Почистете ги от 

прах, масла и други замърсявания. Грундирайте ги с Леко Нано 

грунд.

Стари фасади и ронливи варо-циментови основи задължително 

грундирайте с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112 в 1-2 слоя. 

Не полагайте грундa върху топлоизолационна система от 

синтетични материали! 

Нови повърхности Боядисвани повърхности

Нови варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности

Здрави покрития от стари бои

Цветове
Бяла. С възможност за машинно оцветяване в светли тонове.

Стари силикатни основи

Гипсови основи

Покривност 12 - 14 m²/L

Изсъхване на допир 15 минути

Нанасяне на втори слой



Етап Слоеве

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне. Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Нанасяне Средства за нанасяне

Продукт Продукт Слоеве

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Валяк

Използвайте валяк с дължина на влакното 15-

24mm. 

Разреждане

При нанасяне с четка и валяк:

• Първи слой-5-7% с вода;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Втори слой-неразредена или разредена 

max 5% с вода.

Пистолет
Използвайте машини за безвъздушно

полагане.

Начин на 

работа

Върху подготвените за боядисване повърхности нанасeте два слоя Леко Фасаген, разредена при необходимост до 

5-7% с вода. Вторият слой нанасете след пълното изсъхване на предходния. 

Препоръчителни системи

Нови повърхности Боядисвани повърхности

Междинен 

слой
Леко Фасаген I Не се нанася -

Грундиране Леко Нано грунд I Не се грундира -

I

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане 

на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

С вода преди засъхване. 1L; 2.5L; 4L; 8.5L и 15L

Съхранение Мерки за безопасност

Продуктът не се класифицира като опасен. 

При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност. 

Почистване Разфасовки:

Финишен слой Леко Фасаген I Леко Фасаген 

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения, при температури между 5°C и 30°С, 

предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка.


