
 

Složení : Disperze epoxidové  pryskyřice, sikativ, aditiv , organických, anorganických pigmentů a plniv  
ve vodním prostředí složka A.Složka B – tvrdidlo polyamínový roztok vodný. 
 

Použití : Barva je určena pro povrchovou úpravu (bezprašnou) betonových, dřevěných a jim podobných 
podlah pro pochoz a pojezd paletových vozíků, lehkých automobilů a pod..Nátěr lze aplikovat pro 
vnitřní plochy v provedení lesk nebo mat. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit 
od případných  hrubých částí a nečistot například zametením.Beton musí být suchý, vyzrálý s max. 
vlhkostí do 10%, zatažený dřevěným nebo plstěným hladítkem ne gletovaný či poprášený cementem… 
Před prvním nátěrem opatříme penetrací.  Barva na beton není určena pro povrchovou úpravu hraček a 
předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivy.  
 

Barevné odstíny : vyrábí se  v odstínech dle vzorkovnice výrobce,  a  další odstíny dle dohody. 
 

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci 
 

Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem  očištěn, odmaštěn a zbaven 
nesoudržných částí) vapkou,kuličkami ocelovými….. Beton napenetrujeme např. Sokrat 2802 A či 
naředěnou samotnou barvou 24h předem barvou nebo penetračním epoxidem. Barvu před upotřebením 
důkladně promícháme a promísíme složky A+B pro  nanesení první vrstvy, kde lze při mísení pásovým 
mísidlem na vrtačce přidávat vodu.Po zaschnutí 24 hodin naneseme ještě 1 vrstvu.  Nátěr je pochůzný po 
24 hod. a konečných vlastností dosahuje po 1 týdnu.   
 

Ředidlo : Voda 
 
Vlastnosti nátěrové hmoty :   Výtoková doba z pohárku č 4     nejméně 50-150 s 
                                                  Obsah netěkavých složek            od 50 % 
           Vydatnost                                    6 – 9 m 2 / kg v jedné vrstvě  
                                                  Slévatelnost                                  stupeň 1-2     
Zasychání :     stupeň 1                do 1 hodiny 
                         stupeň 4                do 24 hodin              
 
Vlastnosti zaschlého nátěru :   Lesk /mat                                           stupeň 1-2 / 4-5 
                                                     Kryvost                                      stupeň 1-2 dle odstínu 
                                                     Přilnavost                                   stupeň 1-2 
                                                     Odolnost ohybu přes trn            průměr 2 mm 
                                                     Odolnost hloubení (Erichsen)    nejméně 5 mm 
                                                     Tvrdost kyvadlem                      nejméně 20 % 
             
Balení : Pe obaly  a dle dohody se zákazníkem. 
 

Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a 
skladování chraňte před mrazem. 
 

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby. 
 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Barva na beton není hořlavá ani jedovatá. Při práci je nutno 
dodržovat běžná hygienická pravidla. 
 

 Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do 
sběrny či tříděného odpadu. 
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