CONDECOR BTB
P ípravek pro chemické tónování, barvení betonových povrch
CONDECOR BTB je výrobek na bázi solí kov , který se
používá pro barvení a tónování betonových povrch chemickou
cestou. Vytvá í cílen nerovnom rné zbarvení povrchu. Po tem
jednotlivých vrstev lze ídit výslednou sytost odstínu barveného
betonového povrchu.

Jestliže se jedná o plochu, na kterou se provádí aplikace více
barev, dbejte zvýšené opatrnosti p i úklidu tak, aby nedošlo ke
zne išt ní odpadem, který m že stále zanechávat barevné
stopy.
Po dokonalém vyschnutí povrchu, se na povrch betonové
konstrukce aplikuje p ípravek CONDECOR TNI v množství 1 litr
na 4 – 6 m2/vrstvu.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Pro dosažení estetického vzhledu povrchu je d ležité aplikovat
dv vrstvy post ikem CONDECOR TNI. Obnova post iku se
doporu uje jednou za 12 – 24 m síc .

Vysoce reprezentativní vzhled
Trvalý efekt probarvení povrchu
Neomezené možnosti designu
Paropropustný a protiskluzný
Pro vnit ní i vn jší použití

TECHNICKÉ ÚDAJE
BAREVNÉ ODSTÍNY

NÁVOD NA POUŽITÍ
P ÍPRAVA PODKLADU
P ed aplikací musí být povrch podkladu suchý a istý, zbavený
mechanických ne istot, prachu, zbytk starých nát r , lepidel,
cementového mléka, olej , tuk , spárovacích tmel apod.
U strojn hlazených povrch se doporu uje povrch p ipravit
mechanicky - broušením nebo tryskáním s následným vysátím.
Podklady zne išt né ropnými produkty, oleji a n kterými
organickými a anorganickými látkami jsou pro aplikaci st rky
nevhodné. Nevhodnými jsou rovn ž betonové povrchy, které
byly ošet eny p ípravky na bázi akrylátových prysky ic.
V takových p ípadech je nutno použít n kterou ze speciálních
isticích metod, p ípadn vytvo it p echodovou vrstvu na bázi
cementu. Tento krok konzultujte s technickým odd lením
spole nosti CONDECOR.

APLIKACE
Aplikace CONDECOR BTB se provádí na vyzrálé betonové
povrchy se stá ím alespo 28 dn . V p ípad aplikace na
nevyzrálé betonové povrchy se dosahuje rozdílných výsledk
v porovnání s aplikací na beton o stá í minimáln 28 dn .
Po
d kladné
p íprav
betonového
povrchu
(omytí,
okartá ování), se CONDECOR BTB aplikuje na povrch
betonové konstrukce, ve zvoleném barevném odstínu, pomocí
rozprašova e.
Aplikace se provádí celkem ve dvou vrstvách, se spot ebou 1litr
na cca 6 – 10m2/vrstvu. P ed použitím je d ležité obsah nádoby
dob e siln prot epat.
Po aplikaci první vrstvy nást ikem, se výrobek vpravuje do
povrchu betonové konstrukce pomocí tuhého kartá e, a to
kruhovým stejnom rným pohybem. Tento zp sob aplikace
zajistí, rovnom rnou penetraci do pórovité struktury betonu a
sníží možnost výsledného nerovnom rného zbarvení povrchu.
Po dokonalém vyschnutí první vrstvy nást iku (vždy po kejte
alespo 3 hodiny) aplikujte druhou vrstvu. Mezi jednotlivými
aplikacemi neomývejte ošet ovanou plochu!
Po 6-ti hodinách se celá ošet ovaná plocha o istí vodou a
tuhým kartá em tak, aby se odstranil zbytek vyluhovaných solí a
zbytky p ebyte ného barevného tónova e betonu. K
odstra ování kontaminované vody se používají pr myslové
vysava e pro mokré ne istoty.

CONDECOR BTB se dodává v základních 10 odstínech, viz
vzorkovník. Sytost jednotlivých odstín je možné dále upravovat
prost ednictvím výrobku CONDECOR DIL.

BALENÍ
CONDECOR BTB se dodává v nádobách po 5l a 25l

SPOT EBA A VYDATNOST
CONDECOR BTB: …... 6 až 10 m2/l, tedy 0,10 až 0,16 l/m2
(na jeden nást ik, systém vyžaduje dva nást iky)

DOBA SCHNUTÍ
Povrch je suchý na dotyk po 2 až 4 hodinách p i teplot 20°C.
Úpln suchý je povrch po 24 hodinách p i 20°C.

SKLADOVATELNOST
12 m síc ode dne expedice v neotev ených originálních
obalech. Chra te p ed mrazem a vysokými teplotami. Minimální
teplota pro skladování je 5°C.

IŠT NÍ NÁ ADÍ
Použité ná adí je t eba po použití vypláchnout pomocí
CONDECOR DIL. Není možno používat st íka ky, které již byly
použity na st íkání silikon nebo látek na bázi olej .

BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Chra te p ed otev eným ohn m a vysokými teplotami. Udržujte
dobré v trání v pracovním prost edí. P i aplikaci používejte
respirátor. Skladujte v chladu, suchu a na v traném míst . Další
informace viz bezpe nostní list.

Plocha je dostate n o išt ná v okamžiku, pokud odtéká istá
voda.
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