
ÖKOTAN 
Základný náter
BGR 

Bezrozpúšťadlový základný náter na zlepšenie priľnavosti bitúmenových 
silnovrstvových hydroizolačných aplikácií. Pre možnosť kontroly sfarbený na 
červeno.

Technické údaje :

Konzistencia: tekutá 
Teplota pri spracovaní: +5 

o
C až +30 

o
C 

Spotreba: cca 150 g/m
2
  

Tepelná odolnosť: -20 °C až +80 °C 
Reakčná doba: cca 30 minút 
Skladovanie: na vhodnom temperovanom suchom mieste 
Forma dodania:
Farba: 

5 kg a 20 kg balenie 
červená

Vlastnosti: 
• bez obsahu rozpúšťadiel 
• pripravený na okamžité použitie 
• viaže častice prachu a spevňuje podklad 
• aplikuje sa valčekom alebo štetcom 
• vodoodpudivý, difúzne otvorený 
• červeno sfarbený 

Použitie: 
• na zlepšenie priľnavosti bitúmenových stierok pri aplikácii na všetky druhy minerálnych podkladov  
• na spevnenie povrchov minerálnych podkladov 
• na vnútorné i vonkajšie použitie 

Kvalita a bezpečnosť: 
• systémový produkt ÖKOTAN bez obsahu rozpúšťadiel 
• podlieha pravidelnej kontrole kvality 

Podklad: 
Podklad nesmie byť zmrznutý, musí byť nosný, pevný, čistý a bez trhlín. V priebehu aplikácie nesmie 
dôjsť ku kontaktu s vodou. Voľné častice je nutné odstrániť. Omietky musia byť dokonale vytvrdnuté. 



Spracovanie: 
ÖKOTAN BGR môže byť aplikovaný valčekom alebo štetcom. Následné bitúmenové vrstvy je možné 
aplikovať do mierne vlhkého základného náteru (cca po 30 minútach). Aplikácia bitúmenových stierok 
po dlhšej dobe od aplikácie náteru nemá negatívny vplyv na kvalitu následnej aplikácie. Pri aplikácii 
bitúmenových stierok je však potrebné vyvarovať sa eventuálnemu znečisteniu podkladu.

Vrstva náteru sa musí chrániť pred rýchlym vysušením a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (mráz, 
dážď atď.). Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 °C. 

Spotreba: 
Podľa nasiakavosti podkladu cca 150 g/m2. 

Skladovanie: 
V pevne uzavretých nádobách na vhodnom temperovanom a suchom mieste. 

Forma dodania: 
5 kg a 20 kg nádoba 

Upozornenie: 
Technické údaje sa vzťahujú k teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 60%.
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú prenosné na každú 
aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre dané podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v rámci 
vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.
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