
 

BETOLUX 
nátěr betonu 

 
 
 

 

POPIS 
 

Alkyd-uretovaná barva vhodná pro nátěry betonových povrchů 
ve vnitřním i vnějším prostředí. Doporučuje se rovněž k 
povrchové úpravě podkladů dřevěných, překližkových i 
kovových. Vnější kovové povrchy je třeba nejprve ošetřit 
základním antikorozním nátěrem. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Podlahy obytných prostor, kanceláří, skladových ploch, sklepů, 
schodišť, balkónů, saun, umýváren a koupelen, garáží, stájí, 
kravínů apod. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

Vydatnost 8 - 10 m2/ litr pro betonový podklad. 
10 - 12 m2/ litr pro kovové a dřevěné povrchy. 
 

Obsah sušiny 
(objemové %) 
 

cca 50%. 

Specifická hmotnost 
 

1,0 - 1,2 kg / litr. 
 

Ředidlo 
 

lakový benzin 1050. 

Metoda nanášení 
 

Štětcem , válečkem a stříkáním. 
 

Doba zasychání 
(23°°°°C, RH 50%) 

Proti prachu zaschlý za 1 - 2  hodiny, přetíratelný za 24 hodin. 
K používání další den. V extrémně namáhaných prostorách jako 
jsou garáže až po několika dnech. 
 

Vzhled Lesklý 
 

Odstíny 
 

Vzorkovnice Monicolor Nova a vzorkovnice pro podlahové 
nátěry TIKKURILA′s FLOOR PAINT COLOUR CARD, RAL. 
 

Odolnost 
 

Povětrnosti:   dobrá. 
Otěru:    dobrá. 
Omývání:   dobrá. 
Rozpouštědlům:  odolává lakovému benzinu a lihu. 
Olejům a tukům: dobrá. 
Světlu:    dobrá. 
Teplotám:  120°C; světlé odstíny při vyšších  
   teplotách žloutnou. 

  



 

 
BETOLUX 
nátěr betonu 
  
Skladování a doprava Snáší chlad při přepravě i skladování. 

 
Balení 1 litr, 3 litry, 10 litrů a 20 litrů. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu 
 

Nové nenatřené povrchy: 
Odstraňte prach, nečistoty a mastnotu z dobře vyschlého 
povrchu.  Betonové povrchy ošetřujte až po nejméně měsíčním 
zrání. Povrchy omyjte emulzí. V případě potřeby opískujte. 
Podobně očistěte i povrchy dřevěné. Naneste základ JEHU 
PRIMER, pokud je to nezbytné. Z kovových povrchů odstraňte 
špínu a mastnoty lakovým benzinem 1050, rez odstraňte 
škrabkou nebo ocelovým kartáčem. V případě potřeby aplikujte 
ROSTEX antikorozivní primer. 
 
Dříve natřené povrchy: 
Omyjte povrchy např. pomocí přípravku MAALIPESU - 
CLEANING DETERGENT a omyjte vodou. Odstraňte 
poškozený a uvolněný starý nátěr. Povrch opatrně opískujte. 
 

Podmínky nanášení Povrch musí být suchý, teplota minimálně 5°C a relativní 
vlhkost vzduchu nižší než 80%. 
 

Nanášení 
 

BETOLUX před nanášením opatrně promíchejte. Nanášejte 
štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách. Při 
aplikaci dvou vrstev zřeďte první asi 20 až 30% lakového 
benzinu 1050. Druhou vrstvu aplikujte následující den již 
neředěnou nebo slabě zředěnou barvou. Při stříkání řeďte 
ředidlem 1032. 
 

Čištění nástrojů 
 

Čistěte  lakovým benzin 1050  
 
 

BEZPEČNOSTNÍ  
OPATŘENÍ 

Hořlavina. 
Obsahuje lakový benzin.  
Nebezpečí při vdechnutí. 
Před výpary  rozpouštědla se chraňte účinným větráním nebo 
vhodným respirátorem.  
 
 
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání. 

 


