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Obchodní název: BÖCOPLAST V- světlý 
 

Technické údaje: 

Vnější vlastnosti: tekutý, bez sedimentů a hrud 

Pevná látka: cca 6 hmotnost-% 

Doba sušení až do prašného sucha: cca 1 h (+ 20 °C / 65 % rel. vlhkost vzduchu) 

Hustota při + 20° C: cca 1,0 g/cm3 

Pokyny k bezpečnému zacházení: - Nádobu pevně uzavírat. 
- Zamezit úniku do kanalizace. 

Upozornění na nebezpečí: odpadá 

Třída nebezpečí dle BetrSichV (německý zákon 
na ochranu zdraví a bezpečnost při práci): 

odpadá 

Kategorie látky dle GGVS/GGVE (nařízení o 
pozemní přepravě nebezpečných látek): 

odpadá 

GISCODE (kód produktu): M-GF 01 

Skladování: Min. 6 měsíců v uzavřených nádobách. Skladovat 
v nezámrzných prostorách. 

Forma dodání: Plastová nádoba 12, 25 litrů 

Spotřeba materiálu: 0,25 - 0,40 kg/m2 (podle podkladu) 

 
Obchodní informace:  
Produkt:  
BÖCOPLAST V- světlý je za studena zpracovatelná, řídká, pachově neutrální, modifikovaná disperzní penetrace 
bez rozpouštědel. 
Účel použití: 
BÖCOPLAST V– světlý se používá jako základní nátěr (Primer) s obzvlášť dobrými přilnavými vlastnostmi na 
spodní konstrukce v oblasti střešní izolace na např. ocelovém profilovaném plechu, železobetonu, pórobetonu, zdivu 
a omítce. Po oschnutí tvoří penetrace na podkladu transparentní film, který má výhodu zejména při použití na 
ocelovém profilovaném plechu se zvukovou izolací, režném zdivu, montovaných prvcích, světlících apod. 
BÖCOPLAST V– světlý tvoří přilnavý most k asfaltovým lepením za horka nebo za studena zpracovatelným v 
struktuře vrstev plochých střech. 
 
Pokyny pro zpracování: 
Plochy určené pro základní nátěr musí být čisté a suché. Je třeba odstranit oleje a tuky, jakož i volné částice, opravit 
defektní místa.Plochy zdiva z betonových tvárnic, pálených cihel apod. musí být opatřeny omítkou z cementové 
malty. Omítnuté plochy stěn nehladit, naopak odřít. 
BÖCOPLAST V-světlý se nanáší rovnoměrně pomocí štětce, kartáče nebo válečku. Před použitím musí být štětec, 
kartáč nebo váleček navlhčen. 
Při zpracování v uzavřených prostorách je třeba k rovnoměrnému rychlému proschnutí zajistit dobré větrání. Je 
třeba respektovat bezpečnostní upozornění na balení.  
Podkladní a okolní teplota musí činit min + 5 °C. 
 
Upozornění: 
Specifické danosti objektu, stejně jako správné a tím úspěšné použití produktu BÖCOPLAST V–světlý se nacházejí 
mimo naší oblast vlivu. Vhodnost produktu pro aplikaci je třeba v případě pochybností odzkoušet dostatečnými 
vlastními zkouškami. 
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