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BBOORRNNIITT
®®

--  

DDaacchhllaacckk  
natíratelný a nástřikový nátěr na živičné bázi 
 
 

 
 
Stav technického listu: 04. červen 2015 
 
 
Typ a vlastnosti 

 
Střešní lak BORNIT®-Dachlack je nátěrový materiál na živičné bázi obsahující 
rozpouštědla, který lze natírat a stříkat.  
Živičný střešní nátěr je vhodný pro první nátěr, jakož i pro údržbu a sanaci střešních pásů, 
tavných pásů (kromě polymer-elastomerových živičných pásů) a jiných živičných krytin.  
Produkt je testován podle AIB.  
 

 
Oblasti použití 

 
Střešní lak BORNIT®-Dachlack je živičný roztok s vysokou schopností penetrace a tak se 
hodí optimálně pro regeneraci zvětralých lepenkových střešních krytin. Střešní lak 
BORNIT®-Dachlack se kromě toho používá jako ochranné opatření bezprostředně po 
položení střešní krytiny. Střešní lak BORNIT®-Dachlack je rovněž vhodný k ochraně 
stavebních objektů z betonu, cihel nebo omítkových ploch proti zemní vlhkosti. BORNIT®-
Dachlack není vhodný pro asfaltové vlnité desky.  
 

 
Výhody pro Vás 

 
 dobrá krycí schopnost již po prvním natření 
 

 maximálně jednoduchá manipulace, protože je produkt připraven k přímému použití 
 

 lze použít univerzálně, proto existuje bezpočet možností použití 
 

 dobrá přilnavost díky podílům lakového benzinu 
 

 ekonomičnost a snižování nákladů díky minimální potřebě přístrojů, materiálů a pracnosti 
 

 
Údaje k produktu 
stručně 

 
Typ 
Základ 
Rozpouštědlo 
Barva 
Filmotvorné složky 
Hustota při 20°C 
Plniva 
Konzistence 
Nanášení 
Teplota zpracování 
 (okolí a podklad) 
Odolnost vůči dešti 
Doba vytvrzení 
Skladování 
Skladovatelnost 
 
Čištění 
Klasifikace hořlavosti 
Kód produktu GISBAU 
VOC- obsah 

 
živičný nátěr neobsahující plniva 
živice, rozpouštědla 
lakový benzin 
černá 
cca 60 % 
0,91-0,93 g/cm³ 
žádná 
tekutá 
štětec, váleček, široká štětka, postřikovač (airless) 
 
od + 5°C do maximálně +35°C 
max. 6 hodin 
max. 8 hodin při 20 °C 
v suchu, produkt není citlivý na mráz 
v originálně uzavřených nádobách min. 12 měsíců 
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů! 
přípravek na čištění živice BORNIT

®
- Bitumenreiniger 

Hořlavý 
BBP 30 
< 350 g/l 
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Podklad 

 
Podklad musí být suchý, čistý a bez mastnot. Střešní lak BORNIT®-Dachlack drží na 
všech běžných stavebních podkladech. V případě silně zvětralých a křídujících, 
minerálních podkladů použijte jako základní nátěr BORNIT

®
-Bitugrund. 

 

 
Zpracování 

 
Střešní lak BORNIT®-Dachlack je připraven k okamžitému zpracování. BORNIT®-
Dachlack před použitím rozmíchejte! Při zpracování je třeba dbát na to, aby teplota okolí 

a podkladu nepřekročila +35°C! 
Doporučují se dva nátěry. 
 

 
Spotřeba 

 
cca. 0,4 l / m²  na jeden nátěr 
 

 
Skladování 

 
V originálně uzavřených nádobách lze skladovat 12 měsíců. Není citlivý na mráz! 
 

 
Zdravotní, pracovní 
a protipožární ochrana 

 
Výrobek se nesmí dostat do rukou dětem.  
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.  
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s chemickými látkami. 
Nepoužívejte v uzavřených prostorách!  

Pouze v tekutém stavu hořlavý a nebezpečný pro životní prostředí, uchovávejte mimo 
dosah zápalných zdrojů.  
Po odpaření rozpouštědla nepředstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prostředí.  
Živičný film není nebezpečný pro člověka, ani pro rostlinnou a živočišnou říši. 
 

 
Likvidace 

 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky 
materiálu mohou být zlikvidovány podle kódu odpadu: 080409* (Odpadní lepidla a těsnicí 
materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). 
 

 
Poznámka 

 
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. 
Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího 
stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního 
objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém 
listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace 
obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost 
výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto 
informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na 
naší internetové stránce www.bornit.de. 
 

 
Formy dodávky 

 
    5 l kbelík ........................................................... 75 nádob na paletu 
  10 l kbelík ........................................................... 45 nádob na paletu 
  25 l hobok ........................................................... 18 nádob na paletu 
200 l sud 
 

 

http://www.bornit.de/

