
    

 

 

Bauder Burkolit Plus 
 

Technický list výrobku  

 

Účel použitia: 
asfaltový penetračný náter na báze rozpúšťadiel                
rýchloschnúci 

 
 

nanášanie za studena štetcom, valčekom a striekaním;  
necitlivý na mráz 

 zodpovedá DIN 18533 - 2 

  nie je vhodný na použitie v interiéri 

Kód výrobku: 7504 0015 

 

  

Balenie plechovka (hobok) 30 L 

Skladovanie 12 mesiacov pri +5 °C až +35 °C v uzavretej nádobe 

Minimálna teplota pri nanášaní +5 °C 

Zloženie asfalt s obsahom rozpúšťadiel 

Konzistencia tekutý 

Max. obsah VOC vo výrobku 450 g/l 

Doba vytvrdzovania do sucha 
< 60 minút, v závislosti od počasia a podkladu,                            
pri zvýšenej aplikácii alebo pri teplotách < +15 °C príp. aj dlhšie  

Spotreba cca. 300 g/m² 

Giscode BBP 30 

UFI kód 507Y-47X1-WY64-CY0P 

  

Asfaltový penetračný náter na zlepšenie priľnavosti asfaltových pásov. 
 
Bauder Burkolit Plus sa nanáša celoplošne na podklad valčekom, štetcom alebo striekaním. Podklad musí byť 
dostatočne suchý a bez námrazy (teplota podkladu aj penetračného náteru min. +5 °C). Okrem toho podklad 
musí byť dostatočne pevný, únosný, bez oddeľujúcich častíc (prach, separačné prípravky, resp. odformovacie 
oleje, atď.). Ostré hrany a nerovnosti sa musia odstrániť.  
 
Nanesenie náteru vo väčšom množstve alebo nižšie teploty pri aplikácii môžu viesť k dlhším časom schnutia. 
Pokračovať v práci je možné až po úplnom vytvrdnutí náteru. 
 
V prípade silno nasiakavých podkladov, ktoré majú schopnosť úplne absorbovať materiál a prípadne viesť ho 
do vnútorného priestoru, môže sa použiť iba v malom množstve pri nanášaní kefou, alebo prípadne je potrebné 
zameniť výrobok a použiť emulziu bez obsahu rozpúšťadla.  
 
Nie je vhodný na aplikáciu vo vnútorných priestoroch alebo napr. v stavebných jamách, pretože obsahuje 
rozpúšťadlá. 
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Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických poznatkov.  
Vyhradzujeme si právo na zmeny. V prípade potreby sa informujte 
o smerodajných technických poznatkoch. Stav: 0221 SK 

 


