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OCHRANNÉ
NÁTĚRY
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Epoxidový, vysoce chemicky 
odolný finální ochranný nátěr.

Balení: 12 kg (8,9 litrů)

a nátěry průmyslových podlah
a nátěry garážových stání
a nátěry stěn konstrukcí
a sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny 
     odpadních vod, chemické provozy
a nátěry kovových konstrukcí

ODSTÍN
vybrané RAL

TYPICKÉ APLIKACE

STAVEBNÍ CHEMIE

SPOTŘEBA
0,4 – 0,5 kg/m2 pro 2 vrstvy, dle savosti podkladu

a CHEMICKÉ KOTVENÍ
a SANACE VLHKÉHO ZDIVA
a SANACE BETONU
a HYDROIZOLACE
a STATIKA



ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová 
nátěrová hmota určená pro 
nátěry  betonových podlah.

Balení: 13,5 kg (10 litrů)

ResiCote WB4

Vodou ředitelná akrylátová 
nátěrová hmota odolná vůči 
olejům a ropným produktům.

Balení: 10 kg (7 litrů)

a nátěry podlah skladů, autoservisů, výrobních hal apod.
a nátěry podlah garáží a parkovišť
a nátěry podlah ve sklepech, schodišť apod.
a nátěry venkovních pochozích ploch
 není vhodný pro trvalé umístnění pod vodou
 nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez 
     předchozího zdrsnění
 nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání
     těžkých břemen

a nátěry podlah chemických provozů, skladů, autoservisů, 
     výrobních hal apod. k zachycení úniku ropných látek
     a olejů
a nátěry záchytných jímek
a dočasná odolnost vůči chemickým látkám cca 21 dnů
 není vhodná pro trvalou izolaci proti působení
     chemických látek
 nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání
     těžkých břemen
 nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez
     předchozího zdrsnění

ODSTÍN
světle šedý
šedý
zelený
bílý

ODSTÍN
světle šedý

TYPICKÉ APLIKACE TYPICKÉ APLIKACE

SPOTŘEBA
2 vrstvy: cca 0,4-0,5 kg/m2

3 vrstvy: cca 0,5-0,8 kg/m2

SPOTŘEBA
podlahy, interiér, 2 vrstvy: cca 0,4 - 0,5 kg/m2

podlahy, exteriér, 3 vrstvy: cca 0,5 - 0,8 kg/m2

záchytné jímky, 3 vrstvy: cca 1,0-1,2 kg/m2


