
TEHNIČNI LIST  

PROTECT BSP 
Nanos za impregnacijo betona 

   Št. 2730 

PODROČJA UPORABE 

 
PROTECT BSP je solvent za nastanek zaščitnega sloja 
za impregnacijo betonskih površin. 
 
PROTECT BSP ustvari sijoč svilnat videz podlage, in 
ima oljno odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od 
betonskih podlag je bistveno izboljšana in pojava 
madežev, ki jih povzročajo olja, maščobe ter vplivi 
okolja. Prav tako zmanjšuje vidne spremembe na 
površini, kot so poškodbe, ki jih povzroči zmrzal in 
sol. 
 
PROTECT BSP poglobi osnovno barvo betona 
in daje površinam svež in sijoč videz. 
 
PORABA, IZDATNOST 

 
Je odvisna glede na strukturo površine in njene 
vpojne sposobnosti, potrebna količina se lahko 
razlikuje med 100 - 200 g / m² in jo je potrebno 
določiti za vsak primer posebej. 

DELOVANJE 

 
PROTECT BSP prodira v beton kapilarno in ga prevleče. 
Film, ki tvori impregnacijo krepi betonsko barvo in daje 
površini sijaj in moker videz. 
 
Nanešen sloj ne porumeni, odporen je na vremenske 
vplive (UV), prepusten za vodno paro in odporen proti 
kemičnim obremenitvam. 

 
TEHNIČNI PODATKI 

 

Homogenost homogena 

Barva brezbarvna  

Kemična sestava  akrilni polimer  

Stanje tekoče  

Gostota 0.94 ± 0.02 g/cm³  

Delovno območje od +5 °C do +25 °C  

Rik uporabnosti  Vsaj 1 leto od datuma 

proizvodnje pri 

pravilnem skladiščenju 

Skladiščenje  Hraniti v neodprti 

originalni embalaži +5 °C 

and +25 °C. Zaščititi pred 

zmrzaljo in vročino. 

 

VGRADNJA 

 
Površina, ki jo je treba obdelati, mora biti čvrsta, 
čista, vpojna in brez prašnih delcev. Vse 
predhodne nanose je potrebno popolnoma 
odstraniti, npr. opažna olja. 
PROTECT BSP enakomerno nanesemo na površino 
s primernim brizgalnim sistemom ali z 
enakomernim nanosom valjčka. Impregnacijski 
nanos se hitro suši v normalnih okoliščinah. 
Opomba: Spremembe v vrsti cementa v samem 
betonu, vode / cementa razmerje itd. lahko 
privede do barvnih sprememb v betonu. Ta 
izdelek je razvrščen kot nevaren glede na uredbo 
CLP. 
 
PAKIRANJE 

 
- 30 l  
- 200 l  
- 1000 l  

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 kakršnokoli 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: 20. 3. 2017 

 

PRED VGRADNJO JE POTREBNA PRIMERJAVA TESTNE IZVEDBE IZDELKA NA PRIMERLJIVI TESTNI POVRŠINI ! 
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