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ENKE BETONCOAT – Grundierung 2K 
Popis produktu 

 
Krátký popis:  
ENKE Betoncoat – Grundierung 2K je reaktivní, dvousložkový základní nátěr bez obsahu 
rozpouštědel na epoxidové bázi, který lze použít i jako bariéru proti rozpouštědlům a alkáliím. 
 
Vlastnosti:  
Řídký, reaktivní základní nátěr se slabým zápachem s velmi dobrou smáčivostí a penetrací do 
povrchu a také s vynikající schopností vyplnění pórů všech běžných stavebních minerálních podkladů. 
 
Účel použití:  
Póry uzavírající základní nátěr pro minerálně vázané podklady za účelem zvýšení přilnavosti dalších 
nátěrů z reaktivních pryskyřic na bázi polyuretanu nebo epoxidových pryskyřic. Základní nátěr lze 
v případě potřeby lehce popískovat. 
Pro plošné vyplnění prasklin a otvorů lze z Grundierung 2K a ze suchého křemičitého písku 
s odpovídající velikostí zrn vytvořit reparační maltu. Pro většinu nerovností postačuje velikost zrn od 
0,1 – 0,3 mm. 
Grundierung 2K se také používá jako bariéra proti rozpouštědlům u napojení a obložení s Enkolitem 
na izolačních materiálech.  
U ne alkalicky stabilních těsnění se Grundierung 2K používá jako ochrana před alkáliemi.  
Při použití jako ochrana před alkáliemi nebo rozpouštědly je nutné Grundierung 2K  popískovat. Pro 
tyto účely je zapotřebí velikost zrn 0,7 - 1,2 mm 
 
Technické údaje:  
Forma dodání komponentů A+B : oba řídké 
Poměr mísení    : 7,5 hm T komp. A + 3,0  hm T komp. B 
Malá nádoba komponentů A+B  : oba řídké 
Poměr mísení    : 2,0 hm T komp. A + 0,8  hm T komp. B  
Viskozita (A+B)    : cca 500 mPa s  [20°C] 
Hustota (A+B)    : cca 1,1 g/cm3   [20°C] 
Čas pro zpracování   : cca 20 minut   [20°C] 
 
Nanesení:  
Válečkem nebo gumovou stěrkou 
 
Spotřeba:  
300 – 400 g/m2 (dle povahy podkladu) 
 
Forma dodání:  
Komponent A: 7,5 kg – nádoba na jedno použití 
Komponent B: 3,0 kg – nádoba na jedno použití 
 
Komponent A: 2,0 kg – nádoba na jedno použití 
Komponent B: 0,8 kg – nádoba na jedno použití 
 
 
Skladování:  
Na chladném a suchém místě 
 
Stabilita při skladování: 
V neotevřených originálních nádobách při max. +25°C min. 6 měsíců. 
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Pokyny pro likvidaci! 
Nádoby musí být vzhledem k řádné likvidaci po použití ihned zcela vyprázdněny (bez kapek a tmelů). 
Zbytky vyprázdněných plechových nádob mohou být použity pro proces recyklace plechových obalů 
(KBS). Sběrná místa sdělí firma ENKE nebo je lze nalézt na internetových stránkách www.kbs-
recycling.de. Nevytvrdlé části a větší zbytky produktů v nádobách musí být odstraněny zpracovatelem 
na vlastní náklady, protože se jedná o zvláštní odpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny údaje na tomto tiskopisu odpovídají dnešnímu stavu našich technických poznatků a poznatků z praxe a představují 
pouze obecné směrnice. Mnohostrannost možných vlivů na zpracování a použití nezbavují zpracovatele povinnosti přesvědčit 
se o vhodnosti použití našich produktů pro daný konkrétní případ pomocí vlastních zkoušek a testů. Při sanaci neznámých 
nebo netypických podkladů je nutná předchozí konzultace s výrobcem. Protože správné zpracování našich produktů 
nepodléhá kontrole z naší strany, lze ručit pouze za bezvadný materiál. Ručení za škody vzniklé nesprávným zpracováním, 
chybným výběrem materiálu nebo nedostatečnou přípravou podkladu je tedy v každém případě vyloučeno z naší záruky. 
Právně závazný příslib určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní účel nelze z tohoto odvodit. Případná ochranná práva 
třetích stran stejně jako stávající zákony a právní předpisy musí dodržet na vlastní zodpovědnost zpracovatel. Eventuální 
ústní údaje našich pracovníků, které jsou obsahově v rozporu s předloženým návodem na zpracování, jsou bez písemného 
potvrzení ze strany ENKE-WERK neplatné. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, zaniká záruka na materiál. 
Použití, která spadají mimo rozsah doporučení tohoto návodu na zpracování a nebyly předem konzultovány s výrobcem, jsou 
na vlastní odpovědnosti zpracovatele. Případné vzniklé škody jsou v takových případech vyloučeny z naší záruky. Vydáním 
tohoto popisu produktu se stávají všechny dříve vydané materiály neplatnými. 
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ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 

393718 
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de 
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