
 BÖCOPLAST VS: šetrný k životnímu prostředí díky vodní asfaltové bázi

 BÖCOPLAST PM: modifikovaný asfaltový penetrační nátěr na bázi emulze

 BÖCOPLAST V-světlý: transparentní dispersní umělohmotný nátěr

BÖCOPLAST
emulsní a dispersní nátěry

»penetrační nátěry – bez rozpouštědel«
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Technická data k dispozici v technických listech na www.boerner.cz
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BÖCOPLAST VS
BÖCOPLAST VS je emulzní  
penetrační asfaltový nátěr na  
kationtická bázi. Díky speciální  
receptuře umožňující propojení  
vody a asfaltu je bez rozpouštědel a tím i  
šetrný k životnímu prostředí. Váže prach a  
zlepšuje přilnavost asfaltových izolací ve  
spodních stavbách nebo v souvrstvích  
plochých střech.

BÖCOPLAST PM
BÖCOPLAST PM je za studena 
zpracovatelná emulze z 
modifikovaného asfaltu bez 
rozpouštědel s dobrými 
přilnavými vlastnostmi. 
Penetrace rychle schne, je šetrná k životnímu  
prostředí a je odolná vůči mrazu.

BÖCOPLAST PM se používá jako penetrační 
nátěr při zpracovávání modifikovaných 
asfaltových natavovacích pásů a za studena 
samolepících modifikovaných asfaltových 
pásů. Vhodnými podklady jsou ocelové 
poplastované trapézové plechy, zdivo, 
omítka, malta, beton, kov a umělá hmota.  
Předpokladem pro použití je snášenlivost s 
podkladem a následným systémem lepení.

Výhody na první pohled

 dobrá přilnavost

 bez rozpouštědel

 šetrný k životnímu prostředí

 nejedná se o nebezpečný produkt     
 z hlediska BOZP

BÖCOPLAST V-světlý
BÖCOPLAST V–světlý je  
za studena zpracovatelný  
umělohmotný dispersní  
penetrační nátěr, bez 
rozpouštědel  a zápachu. 

BÖCOPLAST V–světlý se používá jako 
penetrační nátěr se zvláště dobrými 
přilnavými vlastnostmi  v kombinaci 
s izolacemi spodních staveb a nebo 
s  izolacemi nosných konstrukcí 
střešních systémů (např. ocelové 
trapézové  plechy, železo-/ pórobeton, 
zdivo, omítky). Suchá penetrace vytvoří 
na podkladu  transparentní film.

BÖCOPLAST
emulsní a dispersní nátěry


