Detail produktu

Betex s2852 2v1 základní i vrchní barva na bazény 440 tmavě
modrá, 9 kg
Barva na bazény BETEX 2v1 s2852 se používá jako penetrační i vrchní nátěr a je určena k nátěrům betonových podkladů, zdiva a
omítek vystavených účinkům vody, vodním parám nebo vysoké relativní vlhkosti. Barvu je možno použít také k nátěrům bazénů a
kovových nádrží. Barva není určena na kletované betonové povrchy.

Vlastnosti barvy na bazény BETEX:
• 100% nepropustná
• stále pružná
• vysoká přilnavost
• mechanicky odolná
• stálobarevná
• lesklá
• vhodná i k aplikaci na kov
• Použití interiér a exteriér
Použití:
Určená k aplikaci na beton i kov, zdivo a omítky, bazény, kovové jímky. Barva je 100% nepropustná, extrémně odolná vodě, vodním parám a
vlhkosti, nepraská. Není určena na kletované betonové povrchy.
Vydatnost
5 - 6 m²/ 1 kg na jednu vrstvu
Ředění:
S6005
Způsob aplikace:
Štětec, váleček
Příprava podkladu:
Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní)
vlhkosti. Povrch musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát
výkonným vysavačem. V případě čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími
nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5 %. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.
Podmínky aplikace:
Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 10 °C, teplota podkladu nesmí přesáhnout 30 °C.
Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost
při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného ﬁlmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového ﬁlmu. Na ucelené
plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.
Postup práce:
Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, v případě penetračního nátěru doředit.
Nanášet na předem připravený podklad.
Nátěry omítky, zdiva, betonu:
• 1 až 2x penetrování barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852 zředěnou ředidlem S 6005 v poměru 1:1
• 3 až 5x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852
Nátěr kovu:
• 1x nátěr základní barvou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK. S 2003. Vrchní nátěr se na základní barvu nanáší do 24 h po aplikaci nebo až po 7
dnech
• 3 až 4x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852 (interval nanášení mezi jednotlivými vrstvami 4 h / 23 °C).
Tloušťka celého nátěrového systému musí být nejméně 120 µm. Nátěr může být vystaven účinkům vody nejdříve po 7 dnech. Stabilita
barevných odstínů může být ovlivněna vystavením náročnému chemickému prostředí. Tento jev nemá vliv na účinnost nátěru.
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Ředění barvy:

Rozpouštědlem

Stupeň lesku:

Lesk

Barva nátěru:

Modrá

Výrobce:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Značka:

Betex

Hmotnost

9,9 kg
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