APLIKAČNÍ LIST PRO NÁTĚR BETONOVÝCH BAZÉNŮ
AKRYLÁTOVOU BARVOU HAE 30
Nátěr betonového bazénu patří k nejlevnějšímu a nejjednoduššímu způsobu povrchové úpravy, ať už se jedná o nový
bazén nebo o starší, který vyžaduje renovaci.

PŘÍPRAVA BAZÉNU
-

Vypustit všechnu vodu, vysušit zbylé louže a odstranit největší nečistoty, jako jsou listy, nánosy bahna a řas.

Nový bazén
Po úplném vyzrání betonu zkontrolovat, jestli se v povrchu nachází praskliny a nerovnosti. Tyto nedostatky
zahladit pomocí opravné sady pro betonové bazény, například třísložkovým polymerbetonovým kompletem a
nechat vytvrdnout podle návodu.
Celý povrch lehce přebrousit a následně vysát.
Bazén kompletně očistit ekologickým odmašťovačem CL 07. Odmaštění je nutné provést z toho důvodu, že
pro bednění betonu se používají mastné přípravky, aby bylo možné desky lépe odlepit.
Starší bazén
Očistit stěny i dno bazénu výkonným vysokotlakým čističem s minimálním výstupním tlakem 200 barů. Po
skončení čištění odstranit stojatou vodu a bazén nechat dobře vyschnout.
Odstranit špachtlí zbývající odlupující se starý nátěr. Pokud je nátěr ve špatném stavu, je vhodné odstranit ho
v celé ploše, například otryskáním nebo pískováním.
Opravit veškeré defekty v povrchu stejným postupem jako pro nový bazén.
Celý povrch lehce přebrousit a následně vysát.
Bazén kompletně očistit ekologickým odmašťovačem CL 07.
Vodotěsnost bazénu
Pokud nebyl pro stavbu bazénu použit vodotěsný beton, je třeba ho zaizolovat použitím penetrace a
hydroizolační stěrky. Hydroizolaci je třeba nechat řádně vyzrát po dobu min. 7 dnů.

PRACOVNÍ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY
-

-

Dobu pro práci zvolit tak, aby teplota neklesla pod 5°C, nepršelo a nebyla mlha – vysoká vlhkost vzduchu má
špatný vliv na zasychání natírané barvy. Pokud během schnutí na nátěr naprší, odstranit stojatou vodu a
přidat delší čas na zaschnutí.
Vyvarovat se ranní rose a odpoledne skončit alespoň 3 hodiny před západem slunce, než napadne rosa.
Vyvarovat se natírání na přímém slunci během poledne, rychlé zaschnutí nátěru způsobuje jeho následnou
nižší životnost.

NÁTĚR BAZÉNU AKRYLÁTOVOU BARVOU HAE 30
-

V případě, že na stěnách bazénu ještě zůstává starý nátěr, je nutné nejprve otestovat jeho kompatibilitu
s akrylátovou barvou HAE 30.
Barvu je možné nanášet válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí.
Je vhodné aplikovat jednu vrstvu HAE 30 naředěnou vodou v poměru 2:1, která funguje jako penetrační
vrstva.
Bazén je nutné natřít alespoň ve 2 vrstvách (bez započítání naředěné penetrační vrstvy), mezi nimiž je nutné
dodržet přestávku alespoň 24 hodin.
Po 7 dnech od posledního nátěru je možné do bazénu napustit vodu a po 2 týdnech začít bazén plně
zatěžovat (používat bazénovou chemii).
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