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EMBECO – VO1 

 
Nízkoviskózní základní bitumenový nátěr s obsahem organického rozpouštědla 

 
Použití: 
EMBECO – VO1 je základní penetrační nátěr s vysokým penetračním účinkem na minerální podklady, jako je 
např. beton, zdivo nebo omítka. EMBECO – VO1 slouží jako základ pro za studena nebo za horka zpracovávané 
bitumenové nátěry a nanášecí hmoty, jakož i pro bitumenové střešní krytiny.  
 
Vlastnosti: 
EMBECO – VO1  se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 
 

 splňuje požadavky DIN 18 195 a AIB DS 835  

 přímo použitelný 

 dobrá lepivost a přilnavost na asfaltové a minerální podklady 

 rezistentní vůči vodním roztokům, ředěným kyselinám, solím, vápnu, cementu ap. 

 rychle tuhnoucí  

 váže prach 
 
Pokyny pro zpracování 
 
Povětrnostní podmínky: 
Při zpracování EMBECO – VO1 musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vplyv vody, deště a 
mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.  
 
Požadavky na podklad a provedení: 
Podklad pro nanášení musí být suchý, bez olejů, tuků a uvolněných částic. Před zpracováním se EMBECO – VO1 
zamícháním zcela homogenizuje. Nanášení EMBECO - VO1 se může provádět natíráním nebo stříkáním.  
 
Teoretická spotřeba materiálu: 
 ca. 0,2 – 0,3 kg/m2, podle podkladu 
 
Skladování: 
V neotevřených originálních obalech je EMBECO – VO1 skladovatelný minimálně 12 měsíců. Balení se musí 
skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a 
silnému působení tepla. Platí „Nařízení pro hořlavé kapaliny“.  
 
Forma dodávky: 
5 l -, 10 l - a 30 l - balení  
 
Čistící prostředky:  
ve vyschnutém stavu:  běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou 
   
Technická data: 
Pojivo:       bitumen  
Druh rozpouštědla:     technický benzín 
Konzistence:      nízkoviskózní 
Bod vzplanutí (DIN 53 213):   ca. 30 °C  
Hustota (DIN 52 004):     ca. 0,84 g/cm3   
 
Bezpečnostní informace:     R10 vznětlivý  


