
 
 
TEHNIČNI LIST  
 
 

PROTECT BSP                                                                                                                              Št. 2730 
Tesnilni premaz za beton, kateri na površini betona ustvari vodo odbojni film                                     

 

 

PODROČJE UPORABE     

PROTECT BSP je zmogljiv UV odporen zaščitni premaz 
na osnovi topil, kateri na betonski površini ustvari 
vodo odbojen in paro prepusten zaščitni film.  

PROTECT BSP ustvari satenast sijoči zaključni sloj, 
kateri omogoča odpornost na vodo in olja. 

Odpornost betona na umazanijo je močno 
izboljšana, močno se zmanjša pojav madežev na 
površini zaradi olja, maščob, vplivov okolja, hrane in 
pijače.    

PROTECT BSP ohrani prvotno barvo betona in da 
površini svež in sijoč videz. 

 

PORABA             

Odvisno od strukture površine in njeno vpojnostjo. 
Potrebna količina varira med 100 – 200 g/m2 in mora 
biti določena za vsak nanos posebej. 

 

PRINCIP DELOVANJA            

PROTECT BSP prodre v kapilarni sistem betona in ga 
zapre. Impregnacija, ki tvori zaščitni film, poudari 
barvo betona in da površini sijoči moker videz. 

Film ne porumeni, je vodoodporen (UV stabilen), 
paroprepusten in odporen proti kemičnim vplivom.  

 

 

 

 

 

 

TEHNIČNI PODATKI            

Homogenost homogen 

Barva brezbarven 

Kemijsko stanje tekočina 

Gostota* 0,94 ± 0.02 g/cm3 

Vgradnja od + 5 °C do + 25 °C 

Rok trajanja pribl. 1 leto od 
datuma proizvodnje 
pri pravilnem 
skladiščenju 

Pogoji skladiščenja 
Hraniti v zaprti, 
originalno pakirani 
embalaži med +5 °C 
in + 25 °C. Zaščititi 
pred zmrzovanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TEHNIČNI LIST  
 
 
NAVODILA ZA UPORABO           

Površina predvidena za obdelavo, mora biti suha, 
čvrsta, čista in brez delcev. Stare površine se 
priporoča očistiti z visokotlačnim pritiskom vode. 
Sredstva za utrjevanje in nego morajo biti v celoti 
odstranjeni. Nanos naj bo enakomeren v čim manj 
potezah. Izogibamo se močnemu soncu in od sonca 
pregretim podlagam. 

PROTECT BSP se lahko nanese enakomerno na 
betonsko površino s primernim škropilnim sistemom 
ali pa se enakomerno nanaša s kratkodlakim 
valjčkom. Premaz se v normalnih pogojih hitro suši. 

Opomba: zamenjava vrste cementa ali 
vodo/cementnega razmerja lahko privede do 
spremembe barvnega odtenka v betonu. 

Ta izdelek po EC direktivi in predpisih klasificiran kot 
nevaren. Za dodatne informacije glejte varnosti list! 

PAKIRANJE             

OPOMBE             

V tem listu so opisane možnosti uporabe proizvoda 
in njegovo delovanje pod običajnimi pogoji. Nimajo 
vpliva na nadaljnjo  uporabo in predelavo zlasti v 
povezavi z drugimi gradbenimi proizvodi, navedbe 
niso niti garancija za lastnosti izdelka ali njegovo 
sposobnost za določen namen niti niso popolno 
navodilo za uporabo. 

Ta informacija, ali vsako drugo priporočilo ali ustni 
nasvet niso zavezujoči in ne vplivajo na katerokoli 
obveznost ali uradno zahtevo. 

Zaradi nenehnega nadaljnjega razvoja je veljaven  
najnovejši tehnični list in je na voljo na zahtevo. Vsa 
naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih 
splošnih pogojev. 

 

Izdaja: 10. September 2019 

-     30 lit ročka 
-   200 lit sod 
- 1000 lit kontejner 

 

PRED NANOSOM JE PRIPOROČLJIVO IZVESTI PREDHODNE TESTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


