
1

Ardex Baustoff GmbH
A—3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E—mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at

Bitumenová emulze

Izolační vrstva a ochranný nátěr dle AIB proti přírodním
agresivním látkám v půdě

Bez obsahu ředidel

Bez PCB a PCP
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ARDEX BB
ochranný nátěr

Technická norma kvality ARDEX:

Spotřeba materiálu: min. 0,2—0,25 l/m2 tloušťka nátěru

Viskozita: cca. 60 dPas*

Hustota: cca. 1,02 kg/l

Obsah pevných těles: cca. 60%

Nebezpečné látky: žádné

GISkód: BBP10

Balení: kbelík 30 l
kbelík 10  l

Skladování: chraňte před mrazem v suchých
místnostech cca. 12 měsíců
v orginálním balení

Oblast použití:

Zhotovení izolační vrstvy a ochranného přednátěru
dle AIB pro stěny ve sklepech, základy, pilíře,
v šachtách, betonové dílce a prefabrikáty proti
přírodním agresivním látkám v půdě.

Druh materiálu:

Namícháno k použití, bez ředidel, aniontová
bitumenová emulze, odolná proti běžně
se nacházejícím agresivním látkám v půdě.

Příprava podkladu:

Podklad – beton, zdivo, omítka – může být suchý
nebo lehce vlhký, musí být však pevný a nosný,
čistý a zbavený separačních částic.

Zpracování:

ARDEX BB se nanáší prostřednictvím štětce, válečku
nebo vhodného postřikového přístroje. Pro optimální
zpracování musí být první vrstva hmoty suchá, před
nanesením další vrstvy. Čerstvý nátěr chraňte před
mrazem.

Je nutné provést minimálně 2 nátěry nanášeného
množství hmoty min. 0,2—0,25 l/m2.

Dbejte na:

Při zpracování ARDEX BB musí mít stavební dílce
a okolní teplota nad +5°C a do 30°C .

Při  fázi zpracovávání a zasychání materiálu zabraňte
kontaktu s vodou, deštěm a vlivu mrazu.

Ochranný nátěr nesmí být použit na
– mokré zdivo
– na trhliny ve zdivu více než 2 mm
– bez dodatečné ochrany před přihrnutím zeminy
– při silném slunečním záření
– při dešti a mrazu.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou
však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože
nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


