
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

GARAGENBODENBESCHICHUNG 
Nátěr na podlahu v garážích 
 
 
 
Charakteristika:   
 
Vodouředitelný nátěr na podlahy. Speciální nátěr na minerální podklady s vysokou odolností proti oděru a 
působení chemických prostředků. Vytvrdnutý nátěr je odolný vůči působení změkčovadel z pneumatik, proto je 
vhodný zejména pro podlahy v garážích. 
Doporučené použití:  
běžně zatěžované betonové podklady a podklady z mazaniny, např. sklady, průmyslové haly, sklepy, balkony 
atd. Vzhledem k vynikající odolnosti proti alkáliím je vhodný i na zpevnění starých cementovláknitých 
eternitových šablon. Dobrá odolnost vůči působení vody a vůči povětrnostním podmínkám umožňuje použití i ve 
venkovním prostředí.  
 
Stupeň lesku:  hedvábný lesk 
Odstín:    RAL 7001 středně šedý, RAL 7032 světle šedý 
Složení:    speciální disperze akrylát-kopolymer, titandioxid, pigmenty, plniva 
Hraniční hodnoty VOC: 140 g/l  (2010), obsahuje  max.139 g/l VOC 
Balení:      2,5 l 
 

Vlastnosti: 
 
Odolnost vůči povětrnosti: dobrá 
Odolnost proti UV záření: dobrá 
Odolnost vůči chemikáliím: odolný vůči slabým louhům., kyselinám, motorovému oleji, brzdové 

kapalině, motorové naftě a topnému oleji, krátkodobě vůči benzínu. 
Ředidlo:   voda 
Vydatnost:   cca 6-7 m²/l  v závislosti od druhu a stavu podkladu 
Doba schnutí:  odolný proti prachu za cca 2 hod., odolný proti otěru za cca 6 hod., 

přetíratelný za cca 24 hod., pochozí za cca 24 hod., zcela zatížitelný za cca 6 
dní. 

Čištění nářadí:  okamžitě po použití vodou 
 

Použití: 
 
Podklad musí být čistý, suchý zbavený koroze a mastnoty, savý. Do podkladu nesmí proniknout vlhkost.  
Znečištění od oleje a tuku odstranit lakovým benzínem. Odlupující se části, jako např. cementová malta, musí 
být mechanicky odstraněny. Beton a nové betonové plochy musí být před nátěrem 28 dní vyzrálé. Nesoudržné 
staré nátěry odstranit. Hladké podklady mechanicky zbrousit. Ve vnejším prostředí musí být podklad zbavený 
mechu a řas pomocí vysokotlakého čističe, následně nechat dobře vyschnout. Díry a  nerovnosti srovnat 
cementem, stěrkou nebo maltou, teprve poté přetřít. Únosnost na silně savých podkladech lze ve sporném 
případě zjistit pomocí 2K-EP Einlassgrundierung. Při zpracování většího množství nádob je nutné pracovat 
s materiálem stejné šarže nebo materiál společně promíchat. 
 
 
 
 
 



 
1.) Nátěrový systém na beton a mazaninu, ve vnitřním i vnějším prostředí 
a) připravit podklad 
b) 1 základní nátěr  Garagenbodebeschichtung, ředěný vodou cca 10-15% 
c) 2-3 nátěry Garagenbodenbeschichtung neředěné, vždy po cca 24 hod. 
 
2.) Nátěrový systém – staré a renovační nátěry 
a) připravit podklad – ověřit únosnost starých nátěrů 
b) 1-2 nátěry Garagenbodenbeschichtung neředěné, vždy po cca 24 hod. 
 

Bezpečnostní opatření: 
 

 Uchovávejte mimo dosah dětí 
 Zamezit styku s kůží 
 Při vniknutí do očí okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc 
 Během zpracování a schnutí zajistit dostatečné větrání 
 Nevylévat do kanalizace, zamezit úniku do půdy a vodních zdrojů 
 Při zpracování nejíst, nepít, nekouřit 
 Skladovat v chladu (ne v mrazu) 
 Ztvrdlý materiál lze likvidovat v běžném odpadu, tekutý odevzdat do sběrného dvora 
 Dbejte pokynů v technickém a bezpečnostním listu 
 
 


