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Technický list 

BMI VEDAG  
asfaltový penetrační nátěr  
Penetrační nátěr na suchý podklad  

DOVOZCE A VÝROBCE 

Dovozce:      Výrobce: 

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  Icopal Sp. z o.o. 

Prosecká 855/68     ul. Łaska 169/197 

190 00 Praha 9     98-220 Zduńska Wola,  

       Polsko 

POPIS VÝROBKU 

BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr je za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi 

rozpouštědel.  

OBLAST POUŽITÍ 

BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr se používá na novostavbách a sanacích jako přilnavý 

nátěr určený pro střešní a stavební izolaci.  

ZPRACOVÁNÍ 

Určený k natírání, válečkování či stříkání. 

Obsah nádoby je třeba před použitím dobře promíchat. Natírat, válečkovat či stříkat na čistý, 

suchý podklad; mokré plochy nechat dobře vyschnout. Použití nátěru se doporučuje v 

otevřených, dobře větraných neuzavřených prostorách. Důkladné větrání je nutné až do 

úplného vyschnutí nátěru. Nová vrstva nátěru smí následovat až po důkladném vyschnutí 

předchozí vrstvy. Barely je třeba po použití uzavřít. 

TECHNICKÁ DATA 

Obsah balení litr 10 / 30 / 200 

Spotřeba  l / m2 cca 0,2 – 0,5 v závislosti na 

vlastnostech podkladu a způsobu 

nanášení 

Zpracovatelné do °C > 5 

Doba schnutí (při 20 °C, 60% RV) hod. 3 

Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední 

statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny. 
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ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ 

v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na 

použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. 

Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.  

 
Technické údaje podle přílohy č.7 vyhlášky č. 415/2012 Sb: 

Maximální prahová hodnota VOC 750 g/l 

Max. obsah VOC v materiálu  – 370,4 g/l  

 
Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických rozpouštědel nutno důsledně dodržet 

návod na zpracování. 

DOBA POUŽITELNOSTI 

min. 2 roky 
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