
SKUPINA

– Bitumengrundierung
Nízkoviskózní bitumenový základní nátěr na bázi rozpouštědel

Použití
DOBAU® – Bitumengrundierung je adhezní nátěr s vysokou schopností pronikání do minerálních podkladů 
jako např. beton, zdivo nebo omítka. DOBAU® – Bitumengrundierung slouží jako adhezní nátěr pro 
ředidla obsahující asfaltové sanační a lepicí hmoty, asfaltové nátěry, střešní pásy, stejně jako pro asfaltové 
stavební hmoty v silničním stavitelství.

Vlastnosti
DOBAU® – Bitumengrundierung se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

dobrá přilnavost na asfalt a minerální podklady
dodáván ve stavu připraveném pro použití
váže prachové částice
odolný kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám, vápnu, cementu aj.
vysoká schopnost pronikání do podkladu
rychlé schnutí aplikovaného adhezního nátěru

Podklad a aplikace
Podklad musí být suchý, bez oleje, mastnot a volných částic. Před aplikací je třeba DOBAU® – 
Bitumengrundierung asi 1 minutu důkladně protřepat. DOBAU® – Bitumengrundierung by měl být aplikován 
na plochu rovnoměrně a ze vzdálenosti asi 25 cm. Stříkací ventil musí být při tom vždy obrácen směrem 
dolů. Před nanášením další vrstvy musí být DOBAU® – Bitumengrundierung zcela suchý.

Pokyny ke zpracování
Povětrnostní podmínky
Při aplikaci DOBAU® – Bitumengrundierung musí být teplota podkladu a teplota vzduchu vyšší než 5 °C.        
Při zpracování a schnutí je třeba zabránit účinkům vody, deště a mrazu.

Teoretická spotřeba materiálu
Asi 0,2 – 0,3 kg/m² dle podkladu.            

Skladování
V originální uzavřené nádobě je DOBAU® – Bitumengrundierung skladovatelný min. 12 měsíců. Při skladování 
je třeba se vyvarovat mrazu, účinkům přímého slunečního záření a tepla.
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Balení karton/balení

Balení

karton/kg

Sprej 600 ml 12 8
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Čisticí prostředky
Ve vázaném stavu:                   DOBAU® – SWS, obvyklá ředidla nebo benzin
Při kontaktu s pokožkou:                 Mycí pasta na ruce

®

Technické údaje
Druh pojiva: živice
Druh rozpouštědla:                benzin
Skupenství:     kapalina
Bod vzplanutí (DIN 53 213): <0 °C

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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Nízkoviskózní bitumenový základní
nátěr na bázi rozpouštědel
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