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Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.  
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe, a je nutné je zhotovitelem vždy individuálně 
posoudit. 
Technické změny vyhrazeny. 
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BÜSCHERIT  PENETRAČNÍ  NÁTĚR  EXTRA  
( BVE 25 ) 
 
  

O   
 
Kód produktu  H 70024 ( balení 25 l ) 
   
 
Produkt  podkladní  penetrační nátěr na živičné bázi , za studena zpracovatelný, se 

zvýšenou přilnavostí, odolný vůči mrazu,  rychleschnoucí,  bez fenolu 
 
Použití  penetrační nebo spojovací nátěr na beton, pórobeton, vyspárované zdivo, 

cementové omítky nebo kov pro další nanesení ochranných nátěrů na 
bitumenové bázi nebo natavení střešních a hydroizolačních asfaltových 
pásů.  

 
Aplikace   válečkem, na podklad pevný, suchý a zbavený nesoudržných částí, při teplotě  
  min. + 5  °C 
 
Spotřeba  0,2 – 0,4 l/m2 pro jednu vrstvu dle savosti podkladu  
 
Doba  zasychání  cca 6 – 12 hodin  ( v závislosti na teplotě ) 

 
Balení  plechovka 25 l, 600 l/paleta 
 
Poznámka :  nátěr musí být aplikován v exteriéru nebo dostatečně větraném interiéru, čestvý nátěr není 

odolný proti působení srážkové vody. Při aplikaci větších rozsahů provést opatření proti 
působení plamene  a ev. vzniku statického náboje.   

 
 
Pokyny pro skladování  
  skladovat v chráněných , větraných skladech, nad bodem mrazu,  v neotevřených 

originálních nádobách,  po dobu min. 2 let 
     

Vlastnosti produktu 
Testování / 
Klasifikace 

Jednotka Hodnota 

Obsah bitumenu EN 13358 % ≤ 50 

Bod měknutí ( zpětně získaného bitumenu ) EN 1427 °C ≥ 80  

Bod vzplanutí EN ISO 13736 °C 34 - 55 

Obsah těkavých org. sloučenin VOC EU  g/l max. 480 

Hustota  g/ml 0,8-0,9 

    
                                                                                                                                                                                                                                               

Bezpečnostní pokyny :  R10 hořlavý 
R18 při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 
R51 jedovaté pro vodní organismy 
R53 může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
R66 opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R67 vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

 
S2 uchovávejte mimo dosah dětí 
S7 uchovávejte obal těsně uzavřený 
S23 nevdechujte páry/aerosoly 
S24/25  zamezte  styku s kůží a očima 
S37 používejte vhodné ochranné rukavice 
S51používejte pouze v dobře větraných prostorách 

 

Büsscher & Hoffmann GmbH 

Dach- und Abdichtungssysteme 

Gewerbegebiet Fabrikstraße 

Fabrikstraße 2, A-4470 Enns 

Tel.: +43 (7223) 823 23-0 

Fax: +43 (7223) 823 23-42 

E-Mail: office@bueho.at 

Web: www.bueho.at 
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Likvidace Zákaz likvidace s domácím odpadem, zbytky nevylévat do odpadu či do WC. Odevzdat do 

sběrného dvora či na speciální skládku nebezpečného odpadu. Dodržovat předpisy, nádobu 
nejlépe vyprázdnit, případné zbytky v nádobě nechat vyschnout.  

 
  Dopravovat pouze v zajištěných nádobách  

 

 

 

 
 
 

Informace o transportu  ( ADR označení zboží  ) UN 1139 ochranný nátěr – roztok, tř. 3, III, ( D/E ) 


