
Technický list

ISOMAT BETOCOLOR - S 
Akrylová, cementová farba na báze rozpúšťadiel pre vonkajšie 
použitie

Popis produktu 

ISOMAT BETOCOLOR - S je akrylová,  
cementová farba s rozpúšťadlami, 
vyznačujúca sa vysokou odolnosťou voči 
poveternostným podmienkam, znečisteniu 
ovzdušia a starnutiu. Preukazuje silnú 
priľnavosť najmä k betónovým povrchom, ako 
je betón, cementová malta, betónové podlahy 
atď. Ľahko sa nanáša, rýchlo vysychá a má 
veľké pokrytie. Umožňuje budove dýchať a 
zabraňuje karbonizácii betónu. Vytvára 
bezchybnú matnú povrchovú úpravu.

Oblasti použitia

ISOMAT BETOCOLOR-S sa používa na 
vonkajšie aplikácie na nové alebo staré 
povrchy všetkých bežných stavebných 
materiálov, ako je betón, omietka, tehly, 
azbestocement, sadrové dosky, drevo atď.  
Nepoužíva sa  na bitúmenové povrchy.

Technické dáta

Farby: biela a šedá

Úroveň lesku (EN 13300): Matný 
(EN ISO 2813: 8 at 60o) 

Viskozita (mpa.s):  19000 (EN ISO 2884-2) 

1.53 kg/l Hustota: 
(EN ISO 2811-1) 

Priehľadnosť (EN 13300):   
98.8% (EN ISO 6504-3) 

  4.5 N/mm2 Priľnavosť:       
(EN ISO 4624) 

Odolnosť proti umývaniu (EN 13300): TRIEDA I 
(EN ISO 11998: < 5 μm po 200 umývaniach) 

Hrúbka suchého náteru:    69.4 μm 
Hrúbka mokrého náteru:    83.3 μm 
(EN ISO 2808) 

2 hodiny Doba schnutia: 
(EN ISO 9117) 

Pretieranie možné po:       8 hodinách 

Paropriepustnosť: Sd = 1.31 m 
(EN ISO 7783-2: V2 medium, 0.14<Sd<1.4) 

Kapilárna absorpcia vody: w=0.01 kg/m2h0.5 
(EN ISO 1062-3: W3 low, w<0.10 kg/m2h0.5) 

Čistenie nástrojov:
Náradie dôkladne očistite vodou a saponátom, 
ihneď po použití.

Návod na použitie

1. Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, odmastený, bez 
voľných častíc, prachu atď.
 Trhliny alebo spoje sa môžu vyplniť

akrylovým tmelom ISOMASTIC-A.
 Chyby povrchu betónu treba opraviť

cementovou maltou (dutiny, diery, jamy).
 Chyby v omietnutej stene treba opraviť

vhodnou cementovou maltou.

Následne natrieme povrch akrylovým 
penetračným náterom PRIMER ACRYL-S, 
ktorý je na báze rozpúšťadiel a riedi sa  až do 
100% pomocou riedidla SM-18. Tento 
penetračný náter navyše stabilizuje povrch 
omietky, ktorá je krehká.

2. Aplikácia
Pred použitím jemne premiešajte  obsah 
balenia  a pridajte riedidlo SM-16 do 10%.



The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department 
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The 
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the 
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is 
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one 
concerning the same product. 

ISOMAT BETOCOLOR - S sa nanáša 
valčekom, štetcom alebo bezvzduchovou 
pištoľou. Druhý náter sa nanáša po úplnom 
vysušení prvého náteru. Teplota počas 
nanášania a sušenia farby by mala byť medzi 
+ 5°C a + 35°C.

Pokrytie 

ISOMAT BETOCOLOR-S má veľmi vysokú 
výdatnosť až 12m2/liter, na jeden náter  
(EN6504-1) 

Balenie 

ISOMAT BETOCOLOR - S je balený v 3l 
alebo 10l nádobách. 

Trvanlivosť / Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak je 
uskladnený v pôvodnom neotvorenom balení 
pri teplotách + 5 °C až + 40 °C. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením a mrazom.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II tabuľka 
A) je maximálny povolený obsah VOC pre
podkategóriu c, typ SB 430 g/l (2010). 
Výrobok ISOMAT BETOCOLOR-S obsahuje 
maximálne 407 g / l VOC.
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