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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

BituCote S ILO 
Živičný ochranný nátěr na beton 

 

Popis BituCote SILO je živičný nátěr bez zápachu s vysokou plasticitou a tepelnou 
odolností. 

 

Výhody 

• dobrá krycí schopnost již po první vrstvě 
• dobrá přilnavost  
• jednoduchá aplikace – výrobek je připraven k použití 
• univerzální použití, široké spektrum aplikací 
• nízké nároky na aplikační nástroje a provádění 

 

Typické 
aplikace 

• ochranný nátěr betonu sil, čeřících močůvkových jam, kanálech, stájích 
atd. 

• ochranný nátěr na beton, zdivo, kovy proti vnikání 
 

Příprava 
podkladu 

Podklad musí být čistý, soudržný, pevný, bez nečistot a mastnoty. 
Otvory a prohlubně ve spárách zdiva, otvory v maltě, nebo výlomky větší 
než 5 mm je nutno nejdříve vyspravit maltou.  
U savých povrchů použijte penetraci BituPrimer. 

 
Míchání  Balení je připraveno k aplikaci. 
 

Aplikace 

BituCote SILO se nanáší na připravený povrch pomocí štětky, válečku nebo 
stříkacím zařízením.  
Smí se používat pouze při teplotách min. 5 °C.  
 
V uzavřených místnostech zajist ěte p řívod čerstvého vzduchu.  

 

Spot řeba Spotřeba BituCote SILO je přibližně 0,4 kg/m2 (v závislosti na savosti 
podkladu) ve dvou vrstvách. 

 
Vzhled  BituCote SILO je černá kapalina. 
 
Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned očištěny přípravky na čištění 
živice. 

 

Balení 
10 l kbelík 
25 l hobok 
200 l sud 
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TECHNICKÝ LIST 

BituCote S ILO 
Živičný ochranný nátěr na beton 

Technické 
informace 

Vlastnost  Hodnota  

Tepelná odolnost do 70 0C 

Hustota  0,91-0,93 kg/dm3 

Zasychání nátěru na stupeň 1  5 hodin 

Teplotní rozmezí při zpracování 5 0C , není citlivý na mráz 

Komponenty vytvářející film cca 60% 

Konzistence tekutá 

Rozpouštědlo lakový benzín 

Obsah VOC <380 g/l 

Třída nebezpečnosti podle VbF A II 

Kód produktu GISBAU BBP 30 

 
 

Skladování 
Skladuje se v krytých prostorách v těsně uzavřených originálních obalech 
při teplotě 5 °C až 30 °C.  
Skladovatelnost je 6 měsíců. Není citlivý na mráz. 

 

Ochrana 
zdraví 

Chraňte pokožku před stykem s hmotou. 
BituCote SILO obsahuje cca 45% rozpouštědel třídy nebezpečnosti A 
II.(bod vzplanutí 21…55 °C) 
Vznětlivý podle VbF : AII 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax Group s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


