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Základní nátěr na bázi živičného rozpouštědla

Použití
COLZUMIX® – DS je základní nátěr obsahující živici pro sanační hmoty BIGUMA® – DS 01, BIGUMA® – DS 10 
a BIGUMA® – DS 30. Základní nátěr se používá především u drsných podkladů a podkladů chudého na 
pojivo na dokonalé spojení sanačních hmot. COLZUMIX® – DS slouží jako adhezní základní nátěr při 
pokládání nivelační hmoty BIGUMA® – DS 01 E jako součást aplikace dočasné (snímatelné) značkovací pásky 
3M StamarkTM Bitumen Plus Programme na betonové vozovky.

Vlastnosti
COLZUMIX® – DS splňuje požadavky AIB a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

dobrá přilnavost na všechny podklady, zvláště na asfalt a beton
rychlé schnutí
vysoká krycí schopnost

Povětrnostní podmínky
Při aplikaci COLZUMIX® – DS musí být teplota povrchu a vzduchu vyšší než 5 °C. Při práci a schnutí je třeba 
zamezit účinkům vody, deště nebo mrazu.

 – DS

Pokyny ke zpracování

Základní nátěr má funkci vázat prachové částice ulpívající na betonových a asfaltových částech a vytvářet 
lepicí vrstvu, která se později spojí s nanesenou hmotou.
Proto musí být podklad suchý, čistý, bez prachu a jiných volných částic, jakož i bez oleje a mastnot.
Při obnově dopravního značení je nutné se ujistit, že staré značení a také všechny základní nátěry a krycí 
materiály, které by mohly být přítomny, jsou zcela odstraněny frézováním.
COLZUMIX® – DS je třeba před použitím řádně promíchat. COLZUMIX® – DS lze nanášet nátěrem nebo 
nástřikem. Před aplikací sanačních hmot BIGUMA®, jako např. BIGUMA® – DS 10 a další, je třeba se ujistit,
že adhezní nátěr zcela vyschl. V závislosti na povětrnostních podmínkách to může trvat cca 1 hodinu.

Podklad a aplikace

®

Spotřeba materiálu
COLZUMIX® – DS: cca 0,3 – 0,5 l/m2
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Důležité!
Spotřeba se liší v závislosti na typu podkladu. Obvykle je zásadní nanést adhezní základní nátěr na celou 
plochu tak, aby se po zaschnutí vytvořila velmi tenká a uzavřená spojovací vrstva. Toto lze obecně otestovat 
v předběžných pokusech.

Skladování
Skladujte pouze v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením.
V originálním uzavřeném obalu je COLZUMIX® – DS skladovatelný min. 12 měsíců. Je třeba zamezit účinkům    
mrazu, slunečnímu záření a silným účinkům tepla.
Vyhláška o hořlavých kapalinách (VbF): A II 
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Důležité upozornění
Je třeba dodržovat bezpečnostní list, který obsahuje údaje o bezpečném skladování, přepravě a zacházení s 
COLZUMIX® – DS.

Rev.: 03/21

Technické údaje
Druh pojiva: živice
Druh rozpouštědla: lakový benzin
Skupenství: tekuté
Bod vzplanutí: cca 30 °C
Hustota: cca 0,90 g/cm3

®

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost 
amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.
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Základní nátěr na bázi živičného rozpouštědla

Balení Hmotnost

Balení

Balení/paleta Kg/paleta Stohování palet Celkem kg

plech 30 l 540154018

Přístroje: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Čisticí prostředky

Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce
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