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   Technický list 

 

 

 

 

Pool Paint   
Je dvousložková epoxydová barva na bázi rozpouštědel speciálně vyvinutá pro maximální trvanlivost pod vodou. Vhodná 
pro betonové bazény a jejich kovové prvky. Vytváří neporézní lesklý a elastický povrch, vysoce odolný vůči otěru 
(automatizované čistící systémy) a bazénové chemii.  Má vynikající přilnavost, výborný rozliv a zajišťuje bazénu 
dlouhodobou ochranu.  

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Epoxydová barva  

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo stříkací pistolí (Airless) 

Ředění : 10-15% Epoxy thinner 

Vydatnost : 8-10m²/L na předem připravený povrch  

Doba schnutí : Na dotek 1-2hod/23oC další vrstva po 12hod./23oC   

Odstíny   : Bílá a sv.modrá 

Balení : 3,5Lt směsi (A+B) 

Skladovatelnost : 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5oC až 25oC 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí jednosložkových barev a materiálů se špatnou 
přilnavostí. Pro základní nátěr na beton použijte Pool paint naředěný 10-15% epoxy thinner. Na nový bazén aplikujte 
nátěr až po dokonalém proschnutí a vyzrání betonu nejdříve po 30 dnech.  
 
Tužící poměr A:B je 3:1 objemově. Během míchání složky A přidejte potřebné množství ředidla a teprve poté přidejte 
složku B. Tuto směs míchejte min. po dobu 3minut a nechte před aplikací 5-10 minut odpočinout. Takto připravenou 
směs můžete aplikovat na povrch bazénu. Doba zpracovatelnosti směsi je 4hod/30oC příp. 6hod/20oC.  
Na povrch bazénu aplikujte 2-3vrstvy nátěru štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí (airless). Barva je suchá na dotek 
po 1-2hod/23oC a lze ji přelakovat po 12hod/23oC. Pozor přestávka mezi jednotlivými nátěry by neměla být větší než 
2 dny. Napuštění bazénu by mělo být provedeno nejdříve po 7 dnech od provedení poslední vrstvy nátěru po kterých 
získá barva konečné vlastnosti. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou 
se doba schnutí prodlužuje. 
 
Neaplikujte při teplotě pod 5°C  a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. 


