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1     Popis: 
BETONSEALER je jednozložkovú plnič pórov, ktorý sa používa ako prvý náter pred použitím tesniaceho 

laku BETONFINISH INDOOR alebo BETONFINISH OUTDOOR. Slúži na spevnenie povrchu stierky 

BETONCOATING, znižuje jej nasiakavosť a zlepšuje priľnavosť vrchného tesniaceho laku.. 

 

2     Miesta použitia: 

BETONSEALER sa aplikuje v interiéri aj exteriéri na povrchy vopred upravené betónovou stierkou 

BETOCOATING. 

 
 

3     Pokyny pre aplikáciu: 

1. Naneste prvú vrstvu BETONSEALER flokovacím maliarskym valčekom 

2. Po uschnutí naneste BETONFINISH INDOOR alebo OUTDOOR podľa umiestnenia povrchu 

 

BETONSEALER plnič je po nanesení biely a po vyschnutí je transparentný 

 

Dodržujte časy schnutia! 
 

 
4     Spotreba: 

BETONSEALER je k dispozícii v nasledujúcich obaloch: 

0,5L postačuje na +/- 8m2 

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu 

Testy výdatnosti boli vykonané pri izbovej teplote 20 ° C 

 
5       Náradie 

• Rukavice a respirátor 

• flokovací maliarsky valček 

• maliarska vanička 

 
 
6     Čistenie: 

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom. 

 
7     Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí 

a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je 

vyznačený na obale 

 
8     VOC: 

kategória A+ 
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10   Špecifikácia: 

 
Lesk: mat 

Farba: transparent 

Teoretická výdatnosť: ± 20 m2 / L (jedna vrstva) 

Viskozita: pripravená na aplikáciu 

VOC: A+ 

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C 

Suché na dotyk: 2 hodiny 

Doba schnutia medzi vrstvami: 4 hodiny 

Doba schnutia: 24 hodín  

Balenie: 0,25L dóza  

 
 

V SR dodáva: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk 

 
ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVĆH LÁTOK 
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO 


