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natíratelný a nást ikový nát r na živi né bázi 
 
 
testováno Zkušebním ú adem materiál  v Dráž anech 

 
 
Stav - techn. list: 03. erven 2007 
 
 
Typ a vlastnosti 

 
St ešní lak BORNIT®-Dachlack je nát rový materiál na živi né bázi obsahující 
rozpoušt dla, který lze natírat a st íkat.  
Živi ný st ešní nát r je vhodný pro první nát r, jakož i pro údržbu a sanaci st ešních pás , 
tavných pás  (krom  polymerových živi ných pás ) a jiných živi ných krytin.  
Produkt je testován podle AIB. K dispozici je kontrolní certifikát Zkušebního ú adu 
materiál  (MPA) v Dráž anech. 
 

 
Oblasti použití 

 
St ešní lak BORNIT®-Dachlack je živi ný roztok s vysokou schopností penetrace a tak se 
hodí optimáln  pro regeneraci zv tralých lepenkových st ešních krytin. St ešní lak 
BORNIT®-Dachlack se krom  toho používá jako ochranné opat ení bezprost edn  po 
položení st ešní krytiny. St ešní lak BORNIT®-Dachlack je rovn ž vhodný k ochran  
stavebních objekt  z betonu, cihel nebo omítkových ploch proti zemní vlhkosti. 
 

 
Výhody pro Vás 

 
 dobrá krycí schopnost již po prvním nat ení 

 
 maximáln  jednoduchá manipulace, protože je produkt p ipraven k p ímému použití 

 
 lze použít univerzáln , proto existuje bezpo et možností použití 

 
 dobrá p ilnavost díky podíl m lakového benzinu 

 
 ekonomi nost a snižování náklad  díky minimální pot eb  p ístroj , materiál  a pracnosti

 
 
Údaje k produktu 
stru n  

 
Typ 
Základ 
Rozpoušt dlo 
Barva 
Komponenty vytvá ející film 
Hustota p i 20°C 
Plniva 
Konzistence 
Nanášení 
Teplota zpracování 
 (okolí a podklad) 
Odolnost v i dešti 
Doba vytvrzení 
Skladování 
Skladovatelnost 
 

išt ní 
Podle BetrSichV 
Kód produktu GISBAU 
VOC- obsah 

 
živi ný nát r neobsahující plniva 
živice, rozpoušt dla 
lakový benzin 
erná 

cca 60 % 
0,91-0,93 g/cm³ 
žádná 
tekutá 
št tec, vále ek široká št tka, post ikova  (airless) 
 
od + 5°C do maximáln  +35°C 
max. 6 hodin 
max. 8 hodin p i 20 °C 
v suchu, produkt není citlivý na mráz 
v origináln  uzav ených nádobách min. 6 m síc  
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdroj ! 
p ípravek na išt ní živice BORNIT®- Bitumenreiniger 
Vzn tlivý 
BBP 30 
< 380 g/l 
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Podklad 

 
Podklad musí být suchý, istý a bez mastnot. St ešní lak BORNIT®-Dachlack drží na 
všech b žných stavebních podkladech. V p ípad  siln  zv tralých a k ídujících, 
minerálních podklad  použijte jako základní nát r BORNIT®-Bitugrund. 
 

 
Zpracování 

 
St ešní lak BORNIT®-Dachlack je p ipraven k okamžitému zpracování. P i zpracování je 
t eba dbát na to, aby teplota okolí a podkladu nep ekro ila +35°C! 
Doporu ují se dva nát ry. 
 

 
Spot eba 

 
cca. 0,4   l / m²  na jeden nát r 
 

 
Skladování 

 
Lze skladovat min. 6 m síc . Není citlivý na mráz! 
 

 
Zdravotní, pracovní 
a protipožární ochrana 

 
Výrobek se nesmí dostat do rukou d tem.  
P i práci nejezte, nepijte a neku te.  
Používejte jen v dob e v traných oblastech.  
Pouze v tekutém stavu vzn tlivý a ekologicky nebezpe ný, udržujte mimo dosah 
zápalných zdroj . Po odpa ení rozpoušt dla nep edstavuje produkt žádné ohrožení pro 
životní prost edí. Živi ný film není nebezpe ný pro lov ka, ani pro rostlinnou a vodní íši. 
 

 
Likvidace 

 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdn ny zbytky. Zbytky 
materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepících a izola ních 
hmot obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky). 
 

 
Poznámka 

 
Tento list nahrazuje všechny d ív jší technické informace o produktu. Tyto již neplatí. 
Údaje jsou sepsány podle nejnov jšího stavu aplika ní techniky. Laskav  si však 
uv domte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapot ebí odchylky od 
zp sobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou, 
jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nep edstavují žádné sjednané 
vlastnosti produktu. 
Vyhrazujeme si kdykoliv zm ny informací obsažených v tomto listu. Doporu ujeme Vám, 
abyste se o p ípadných zm nách informovali na naší internetové stránce www.bornit.de. 
 

 
Formy dodávky 

 
    1 l plechovka .................................................... 18 plechovek na karton 
    5 l kbelík ........................................................... 75 nádob na paletu 
  10 l kbelík ........................................................... 45 nádob na paletu 
  25 l hobok ........................................................... 18 nádob na paletu 
200 l sud 
 


