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ÖKOTAN 

Bitumenový špeciálny základný náter

BSG 

Penetračný náter špeciálne na zlepšenie priľnavosti dvojzložkovej zimnej bitúmenovej 

silnovrstvovej stierky (2K-Winter-Bitumen-Dickbeschichtung) a samolepiacej bitúmenovej 

pásky, neobsahuje rozpúšťadlá. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Technické informácie:
Teplota pri spracovaní:
Konzistencia:
Spotreba:
Teplotná odolnosť: 

Doba preschnutia:

Skladovanie: 
Forma dodania: 
Farba:

-5 ° C do + 35 ° C
kvapalná 
cca 150 g/m2 
-25 °C až +120 °C 

cca 2 hodiny pri 20 ° C / 60% rel. vlhkosti vzduchu 
cca 1 deň pri -5 °C / 80% rel.vlhkosti vzduchu 
v suchých a vhodných priestoroch, > -5 °C 
balenie po 5 kg, 25 kg 
čierna

Vlastnosti: 
• neobsahuje rozpúšťadlá 

• pripravený na použitie 

• možné skladovať do -5 °C 

• spracovateľné do -5 °C 

• možno nanášať valčekom a natierať 

• viaže prach 

Použitie:
• na zlepšenie priľnavosti dvojzložkovej zimnej bitúmenovej silnovrstvovej stierky na 
   minerálne a bitúmenové podklady 
• ako základný náter a prostriedok na priľnutie na extrudované tvrdé polystyrénové dosky 
• na vonkajšie i vnútorné použitie 

Kvalita a bezpečnosť:

• produkt systému ÖKOTAN 

• materiál na báze bitúmenovo-kaučukovej emulzie 

• kontrolovaná kvalita 

Podklad:  

Podklad musí byť nosný, na povrchu suchý, čistý a bez separačných vrstiev. Počas stavebnej
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fázy sa medzi podklad a základný náter nesmie dostať voda. Voľné časti odstráňte. Omietky 

musia byť vytvrdnuté.

Spracovanie: 

Bitumenový špeciálny základný náter ÖKOTAN možno natierať alebo nanášať valčekom. Pri 

teplotách od -5 °C do 0 °C sa základný náter nanáša nezriedený. Pri teplotách > 0 °C je 

možné bitúmenový špeciálny základný náter ÖKOTAN zriediť vodou v pomere 1:1. Následnú 

bitúmenovú silnovrstvovú stierku naneste na úplne vyschnutý základný náter.

Bitumenový špeciálny základný náter ÖKOTAN je potrebné chrániť pred nevhodnými 

poveternostnými vplyvmi. Spracovanie pri teplotách vzduchu a podkladu od -5 °C do +35 °C.

Spotreba:

V závislosti od nasiakavosti povrchu sa spotrebuje cca 150 g/m2. 

Skladovanie: 

Skladujte v pevne uzavretých obaloch, v suchu, vo vhodných podmienkach a pri 

teplote > -5 °C.

Forma dodania:

Balenie 5 kg, 25 kg

Upozornenie:

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C /60% relatívnu vlhkosť vzduchu.

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad 

použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou prípadne vykonať skúšky. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja 

sú vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Stav: december 2009

Ďalšie informácie: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 

Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
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