
 
 
 
 
 

Technický list 81.22 Reflexný ochranný lak 
  DenBit REFLEX ALU 

 

Výrobo k  Je bitúmenová hmota stredne modifikovaná syntetickým kaučukom s 
prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym 
podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a reflexným efektom. 
Náter je celý odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám. 
 

Vlastnosti   � Obsahuje strieborné farbivo – reflexný efekt; 
� Znižuje prehrievanie strešného plášťa; 
� Odolný UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám; 
� Na asfalty, betóny a klampiarske prvky; 
� Veľmi ľahká aplikácia; 
� Na suchý podklad; 
� I na zvislé konštrukcie; 
 

Použitie   -  Ako roztok určený na  ošetrovanie strešných krytín 
 

Balen ie  Plechovka 4,5 kg, plechovka 9 kg 
Farba  Strieborná (po zaschnutí) 

   
Technické údaje       

Základ  - bitúmenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukom 
Konzistencia  - kvapalina 

Sušina  % 60  
Tepelná odolnosť  °C –30 / +80 (po vytvrdnutí) 
Aplikačná teplota  °C +5 / +30  
Tepelná odolnosť  °C –15 (pri preprave) 

Prachosuchosť   hod 6 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Riadna suchosť   hod 12  

Prídržnosť k podkladu  MPa ≥ 0,5 betón podľa STN 73 2577 
  MPa ≥ 0,5 oceľ.plech podľa STN 73 2577 
  MPa ≥ 0,3 asfalt.pás podľa STN 73 2577  

Nasiakavosť  % 0 podľa STN EN ISO 62 
Skladovateľnosť  mesiacov 24 (pri teplotách od +5°C do +30°C) 

Počet vrstiev  - 1  
Hrúbka vrstvy  mm 0,1 – 0,2  

Približná spotreba na 1 vrstvu   kg/m2 0,15 – 0,25  
     

Obmedzenie   Nepoužívajte za dažďa. Vyhýbajte sa silno slnečným plochám. Nanesenú 
hmotu chráňte pred intenzívnym vysušením a dažďom. 
 

Druh podkladu   Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných 
plechov, krytín z bitúmenových náterov, betónových stien a podobné minerálne 
podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky. 
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Príprava podkladu   Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt (prachu, hrdze, nerovnomerné 
lakové nátery), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo 
pokrytý inovatkou ani vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné 
odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny 
rozrežte do kríža a podlepte s použitím lepidla Strešné bitúmenové lepidlo 
(Tixoplast) alebo DenBit Bond. Nevyplnené miesta v podklade vyplňte opravnou 
stierkou DenBit U. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté 
miesta vyplniť špeciálnymi maltami napr. Výplňovou opravnou stierkou na betón 
Den Braven, Finálnou opravnou stierkou na betón Den Braven alebo 
Rýchloopravnou maltou a následne pristúpiť k doplneniu chýbajúcej 
hydroizolácie s následným reflexným náterom. 
 

Náradie   Štetec, mäkká dechtová kefa 
 

Pracovný postup  
  

Pred začatím prác výrobok riadne premiešajte pomocou miešadla. Pri ďalšom 
natieraní je nutné občas materiál opäť premiešať, aby sa zabránilo usadzovaniu 
hliníkového pigmentu na dne nádoby! Prípravok DenBit REFLEX ALU 
nanášajte na pripravený podklad v jednej rovnomernej tenkej vrstve pomocou 
štetca alebo mäkkej kefy.  
  

Upozorne nie  Do hmoty nepridávajte žiadne látky. 
 

Čistenie   Materiál: technický benzín, organické rozpúšťadla, čistič M.E.K. 
Ruky: voda a mydlo, ošetrujúci krém na ruky. 

Bezpečnos ť  Viď « Karta bezpečnostných údajov 81.22». 
Aktualizácia   Aktualizované dňa: 06.08.2012 Vyhotovené dňa: 04.09.2009 

    
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie.  
 
 


