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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 UB 
Bezředidlová, latexem upravená živičná emulze 

 

Popis 

BituCote UB je universálně použitelná, bezředidlová, latexem upravená 
živičná emulze. BituCote UB neředěný lze využít jako izolační nátěr pro 
nejrůznější stavební podklady, zředěný vodou pak jako základní nátěr před 
aplikací jiných produktů z živičné emulze. Výrobek se dá natírat štětcem, 
nanášet válečkem nebo stříkat. 

 

Výhody 

• maximálně jednoduchá manipulace, produkt je připraven k okamžitému 
použití 

• je univerzálně použitelný, existuje bezpočet možností jeho použití 
• neobsahuje rozpouštědla, je ekologický 
• hospodárnost, snížení nákladů díky minimální potřebě nástrojů, materiálů 

a pracnosti 
 

Typické 
aplikace 

• ochranný a izolační nátěr na beton, omítky a zdivo proti zemní vlhkosti 
(ne jako stavební izolace dle DIN 18195), jakož i krycí nátěr při sanaci 
živičných střešních krytin 

• ochrana proti vlhkosti u betonových konstrukčních prvků (šachty, kanály 
apod.), které jsou v kontaktu se zemí 

• BituCote UB ředěný vodou 1:2 lze využít jako základní nátěr pro všechny 
produkty z živičné emulze Sanax 

 

Příprava 
podkladu 

Podklad musí být nosný, pevný, čistý a nesmí na něm být antiadhezní látky 
(olej, mastnoty atd.) Smí být trochu vlhký, ale ne mokrý. V případě silně 
savých podkladů se doporučuje základní nátěr. 

 

Aplikace 

BituCote UB je připraven k okamžitému použití. Krycí nátěry se nanášejí 
neředěné a doporučují se minimálně 2 nátěry, přičemž 2 nátěr se provádí 
až po dostatečném zaschnutí prvního. Nanášení se provádí natíracím 
koštětěm, kartáčem, štětcem, válečkem nebo nastříkáním. Nářadí musí být 
předem zvlhčené. Příslušné nářadí je nutné ihned po použití vyčistit vodou. 
K přípravě základního nátěru se ředí BituCote UB 1:2 čerstvou čistou vodou 
za stálého míchání. 
BituCote UB se smí zpracovávat jen v případě suchého počasí a v žádném 
případě při mrazu nebo dešti, resp. hrozícím dešti. 
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TECHNICKÝ LIST 

BituCote UB 
Bezředidlová, latexem upravená živičná emulze 

Technické 
informace 

Typ latexem upravená živičná emulze 

Základ živičná emulze, latex 

Rozpouštědlo voda 

Barva černohnědá 

Hustota cca. 1,05 g/cm3 

Tepelná odolnost cca + 100°C podle AIB 

Konzistence viskózní 

Nanášení štětec, váleček, široká štětka, nástřik 

Obsah pevných látek min. 55 % 

Teplotní rozmezí při zpracování ne pod + 5°C 

Skladování s temperováním, nad +2°C, citlivý na mráz! 

Skladovatelnost 
v zavřených originálních nádobách min. 6 
měsíců 

Čištění 
v čerstvém stavu vodou, ve vytvrzeném stavu  
přípravkem na čištění živice 

Ředidlo voda 

Zdraví škodlivé látky ve smyslu 
nařízení o pracovních materiálech 

žádné 

Třída nebezpečnosti podle VbF a ADR žádná 

 

Spot řeba Jako základní nátěr ředěný vodou 1:2:  ca. 0,15 l / m2 
Ochranný krycí nátěr:    ca. 0,30 l / m2 (1 nátěr) 

 

Balení 
5 l kbelík, 60 balení na paletě 
12 l kbelík, 44 balení na paletě 
25 l hobok, 18 balení na paletě 

 

Čištění a 
údržba 

Pracovní náčiní vyčistěte ihned po použití vodou. 

 

Skladování V originálních uzavřených nádobách lze skladovat 6 měsíců. Chraňte před 
mrazem! 

 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby beze zbytků materiálu. Zbytky 
materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN: 080410 (odpady lepidel 
a izolačních hmot s výjimkou těch, které spadají pod 080409). 

 

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

 


