
 

 

 
ÖKOTAN 
Základní nátěr 
BGR 
 

Bezrozpouštědlový základní nátěr ke zlepšení přilnavosti bitumenových 
silnovrstvých hydroizolačních aplikací. Pro možnost kontroly červeně zbarven.  
 
 

Technické údaje 

 

 

Konzistence: tekoucí 
Teplota při zpracování: +5 

o
C až +30 

o
C 

Spotřeba: cca 150 g/m
2
  

Tepelná odolnost: -20 °C až +80 °C 
Reakční doba: cca 30 minut 
Skladování: na vhodném temperovaném suchém místě 
Forma dodání: 
Barva: 

5 kg a 20 kg balení 
červená 

 
 
 

Vlastnosti: 
• bez obsahu rozpouštědel 

• připraven k okamžitému použití 

•  váže částice prachu a zpevňuje podklad 
• aplikuje se válečkem nebo štětkou 
• vodu odpuzující, difúzně otevřený 
• červeně zbarvený 

 
 
Použití: 
• ke zlepšení přilnavosti bitumenových stěrek při aplikaci na všechny druhy minerálních podkladů  

• ke zpevnění povrchů minerálních podkladů  

• pro vnitřní i vnější použití 

 
 

Kvalita a bezpečnost: 
• systémový produkt ÖKOTAN bez obsahu rozpouštědel 
• podléhá pravidelné kontrole kvality 

 
 

Podklad: 
Podklad nesmí být zmrzlý, musí být nosný, pevný, čistý a bez trhlin. V průběhu aplikace nesmí dojít 
ke kontaktu s vodou. Volné částice je nutné odstranit. Omítky musí být dokonale vytvrdlé. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpracování: 
ÖKOTAN BGR může být aplikován válečkem nebo štětkou. Následné bitumenové vrstvy je možné 
aplikovat do mírně vlhkého základního nátěru (cca po 30 minutách). Aplikace bitumenových stěrek po 
delší době od aplikace nátěru nemá negativní dopad na kvalitu následné aplikace. Je však třeba se 
vyvarovat eventuálního znečištění podkladu pro aplikace bitumenových stěrek.  
 
Vrstva nátěru se musí chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, 
déšť atd.). Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C. 
 
 

Spotřeba: 
Dle nasákavosti podkladu cca 150 g/m

2
. 

 
 

Skladování: 
V pevně uzavřených nádobách na vhodném temperovaném a suchém místě.  
 
 

Forma při dodání: 
5 kg a 20 kg nádoba. 

 
 

Upozornění: 
Technické údaje se vztahují k teplotě 20°C a relativní vlhkosti 60 %. 
Uvedené informace vyplývají z praktických zkušeností a zkoušek tohoto materiálu. Uvedené informace nejsou přenosné na 
každou aplikaci materiálu v praxi. Je vždy důležité provést vlastní zkoušku pro dané podmínky a aplikaci. Technické změny 
v rámci vývoje tohoto produktu vyhrazeny. V ostatních případech platí naše všeobecné podmínky.  
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