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BARVA NA BETON
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Ochrana životního prostředí
a zdraví díky nízkému obsahu
těkavých organických látek.

Beton belső szürke/1138467
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Ekologická receptura

7
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Matný vzhled redukuje viditelnost
nerovností na povrchu, snižuje
prašnost a zvyšuje estetický
vzhled povrchu.

šed ý
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Hladký matný vzhled

Beton be

BALAKRYL BETON je vodou ředitelná akrylátová krycí barva určená
zejména k ochranným a dekorativním nátěrům betonových povrchů
a konstrukcí především v interiéru, ale i svislých betonových ploch
v exteriéru. Nátěr poskytuje betonovému povrchu účinnou ochranu
a atraktivní vzhled. Ekologická receptura splňuje požadavky normy EU
na ochranu a opravu betonových konstrukcí.

Rychleschnoucí
Vodou ředitelná receptura
umožňuje ukončit realizaci prací
v rámci jediného dne.

Všestranné použití
• betonové zdi, konstrukce, panely
a stěny v interiéru
• svislé betonové plochy a stěny v exteriéru
• betonové povrchy ve sklepech, skladech,
chodbách, halách apod.
• protiprašné nátěry podlah s mírným
mechanickým zatížením

TRILAK Festékgyártó KFT.
Grassalkovich út. 4, 1238 Budapešť, Maďarsko
11
ČSN EN 1504-2
Balakryl Beton
Propustnost pro vodní páru: třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi: 0,1 kg/m2. h0,5
Soudržnost odtrhovou zkouškou: > 3 N/mm2
Propustnost oxidu uhličitého: Sd > 50 m

Výborná přídržnost,
paropropustnost
a ochrana vůči CO2
Naměřené hodnoty
splňují normu ČSN EN 1504-2.

Nový atraktivní
design obalu
Lehce čitelný a srozumitelný –
základní benefity na přední i zadní
etiketě zdůrazňující především
vysokou kvalitu produktu a vodou
ředitelné, ekologické složení.

INFORMACE O PRODUKTU

Nenáročná aplikace
Barvu je možné nanášet válečkem, štětcem, ale i stříkáním na dostatečně vyzrálý (min. 28 dní), pevný, suchý a hladký povrch, bez mastných
skvrn od olejů, tuků a vosků. Pro napuštění podkladu použijte akrylátovou penetraci podle návodu k použití uvedeném na etiketě nebo
zředěnou barvu v poměru 2:1 (2 díly barvy a 1 díl vody). Následně po 2
hodinách nanášejte neředěný BALAKRYL BETON ve 2-3 vrstvách v
intervalu 2-4 hodin. Pro zlepšení omyvatelnosti podlahy, zvýšení její
mechanické odolnosti a protiskluznosti (např. schody) je možné poslední nátěr přetřít podlahovým lakem BALAKRYL POLYUREX podle návodu
k použití uvedeném na etiketě.

Ochrana a prevence
Ochranné nátěry na beton by měly splňovat
určité parametry, a to především mechanickou
odolnost a difúzní otevřenost vůči vodním
parám, ale nepropustnost vůči CO2.
BALAKRYL BETON splňuje požadavky normy
ČSN EN 1504-2, která specifikuje požadavky,
vlastnosti (včetně životnosti) a hodnocení shody
výrobků a systémů, použitelných pro povrchovou
ochranu betonu, zvýšení trvanlivosti betonových
a železobetonových konstrukcí.

• Odstín

0102 šedý

• Finální vzhled

Matný

• Balení

2,5 kg a 7 kg

• Vydatnost

cca. 6 m2/kg v 1 neředěné vrstvě

• Obal

Recyklovatelné plechové obaly

• Doba spotřeby

2,5 roku

Častým degradačním
efektem betonu je tzv.
karbonatace betonu, což je
reakce mezi kyselými plyny
v atmosféře a hydratace
cementu. Vzduch obsahuje
CO2. Tento oxid proniká
do pórů betonu a reaguje
s hydroxidem vápenatým.
Dochází ke snížení pevnosti
a trvanlivosti betonu. Proto
je velmi důležité zabránit
korozi betonu aplikací
vhodných nátěrových hmot.

CO2

PŘÁTELSKÉ K LIDEM,
ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM
NEOBSAHUJÍ TĚŽKÉ KOVY
PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL
ŘEDITELNÉ VODOU

BETON
BARVA NA BETON

BALAKRYL je nejen nejznámější, ale také nejoblíbenější
značkou vodou ředitelných nátěrových hmot
v České republice. Prvotřídní kvalitu
a špičkové vlastnosti přináší na trh již od roku 1985.
BALAKRYL nabízí sortiment barev do interiéru
i exteriéru v široké škále atraktivních barevných odstínů.
Jeji výroba je akreditována podle ISO 9001 a ISO 14001
s důrazem na kvalitu, vliv na životní prostředí,
bezpečnost a ochranu zdraví.
DISTRIBUTOR ČR:
Primalex a.s.
338 24 Břasy, Česká Republika

Ochranné a protiprašné vlastnosti

ATEST PRO
OCHRANU
BETONU

Výborná přídržnost, paropropustnost
a ochrana vůči CO2

VÝBORNÁ
KRYVOST

Atraktivní hladký a matný vzhled
balakryl@ppg.com
www.balakryl.cz

INFOLINKA 800 101 000
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