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ROZSAH POUŽITÍ 
• Pro použití uvnitř a venku.  
• Na stěny a podhledy.  
• Barevná úprava omítek a betonových fasád jako 

ochrana proti vodě a imisím, např. kysličník uhličitý, 
siřičitý nebo proti chloridům. 

• Povrchová ochrana betonových fasád a inženýrských 
staveb (mosty, vysílače, komíny, apod.) proti 
karbonataci betonu, korozi betonářské oceli a 
chloridům v systémech dle ČSN EN 1504. 

• Splňuje požadavky TKP ŘSD. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU 
• Barevný, k dostání asi ve velkém množství RAL 

odstínů.  
• Vysoká odolnost proti difuzi škodlivých plynů, i přes 

dobrou propustnost vodní páry chrání beton a omítky 
před imisemi.  

• Vysoký odpor proti karbonataci, chrání výztužnou ocel 
při zachování alkality betonu, účinný proti korozi. 
Vodoodpudivost, chrání omítku a beton před 
pronikáním vlhkosti.  

• Barva dobře kryje, povrch má jednotný vzhled.  
• Dobrá přilnavost, vytváří trvale pevný spoj na všech 

minerálních opravných a stěrkových maltách, omítkách 
a betonu.  

• Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje okolí  
a zpracovatele parami rozpouštědel. Nehrozí 
nebezpečí požáru nebo exploze. 
 

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ 
MasterProtect 320 
MasterProtect 320 se zpracovává nejméně ve dvou 
nátěrech. 
• Před zpracováním se MasterProtect 320 musí dobře 

promíchat.  
• MasterProtect 320 se na podklad rovnoměrně natře 

krycím způsobem kartáčem, válečkem, štětkou, nebo 
se nastříká vhodným zařízením na připravený podklad 
(produkt se může ředit max. 5% vody).  

• Po zaschnutí nejméně 6 hod. (při +23 °C a 50 % rel. 
vlhkosti vzduchu) se nanáší druhý nátěr nezředěným 
produktem a dobře se zatře do podkladu. 

 
Příprava podkladu 
Podklad z betonu (min. C 16/20) , minerálních opravných 
malt nebo z omítek skupiny malt P II a P III musí být 
pevný, nosný, suchý, i čistý a bez cementového šlemu, 
volných částí, nečistot snižujících přilnavost k podkladu 
(např. olej, tuk, parafín, dělící prostředky, organické 

přísady, nátěry, plísně, houby, mech apod.) a bez 
drolivých míst. 
 
Zpracování 
MasterProtect 320 se zpracovává nejméně ve dvou 
nátěrech. 
• Před zpracováním se MasterProtect 320 musí dobře 

promíchat.  
• MasterProtect 320 se na podklad rovnoměrně natře 

krycím způsobem kartáčem, válečkem, štětkou, nebo 
se nastříká vhodným zařízením / Airless na připravený 
podklad (produkt se může ředit max. 5% vody).  

• Po zaschnutí nejméně 6 hod. (při +23 °C a 50 % rel. 
vlhkosti vzduchu) se nanáší druhý nátěr. 

 
Spotřeba 
Celková spotřeba činí cca 0.48 kg /m2 (při dvou adek-
vátních nátěrech) v závislosti na absorpčních schop-
nostech a drsnosti podkladu. 
 
Ukončení prací a čištění 
Nářadí lze, pokud je materiál ještě čerstvý, omýt vodou. 
Pokud nátěr již vytvrdnul, lze jej odstranit pouze me-
chanicky. 
 
Vytvrdnutí 
Dešti odolný po cca 4–6 hod. 
Přetíratelný po cca 8 hod.(+ 20°C).  
 
BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, ŽIVOTNOST 
Balení 
MasterProtect 320 se dodává v 15 kg plastových nádo-
bách.  
Barvy RAL – odstíny Standardní  
7032 křemenná šedá 
7035 světle šedá 
7038 akátově šedá  
7023 betonová šedá 
K dispozici je na vyžádání celá řada dalších odstínů.  
 
Skladování 
MasterProtect 320 se skladuje v suchém a chladném 
skladu při teplotách (ca +5 °C to +25 °C). 
 
Skladovatelnost nátěru 
12 měsíců v originálních neotevřených nádobách, 
uložených v podmínkách uvedených výše. 
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ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ / TECHNICKÁ DATA 

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto časy. 

 
UPOZORNĚNÍ. 
• MasterProtect 320 nezpracovávat při teplotě podkladu 

a okolí pod +5 °C a nad +30 °C, při silném slunečním 
záření, silném větru nebo relativní vlhkosti vzduchu nad 
80 %.  

• Při zpracování štětkou nebo válečkem, se pro lepší 
zapracování do podkladu, nanesená první vrstva ještě 
rozetře, nebo rozválečkuje.  

• U drsného nebo nerovného podkladu se musí počítat 
s větší spotřebou.  

• Při strojním zpracování je nutné nejdříve toto stříkací 
zařízení vyzkoušet.  

• Nářadí, míchací a pracovní nástroje se očistí 
bezprostředně po použití vodou, ve vytvrzeném stavu 
je možné pouze mechanické seškrábání produktu. Při 
smíchání s tónovací barvou nepřebíráme za produkt 
žádnou záruku. Snášenlivost je třeba vyzkoušet 
předem.  

• Při vystavení nátěru dešti během doby schnutí může 
dojít k vymývání.  

• Skladovatelnost: v nemrznoucím skladu v uzavře-ných 
nádobách minimálně 12 měsíců. Chránit před přímým 
slunečním zářením.  

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Disperze se nesmí nechat na kůži zaschnout. Zaschlou 
disperzi odstranit vodou a mýdlem. Při technologii 
stříkáním chránit oči. Pokud se disperze dostane do očí, 
vypláchnout důkladně vodou. Jestliže podráždění po 
několika minutách neodezní, je nutné vyhledat očního 
lékaře. 
Další informace viz bezpečnostní list. 
 
SLUŽBY ARCHITEKTŮM 
A PROJEKTANTŮM 
Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební 
osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat 
u odborných poradců a v centrále společnosti. 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ PRÁZDNÝCH OBALŮ 
Všechny informace o likvidaci prázdných obalů, produktů 
a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 
 
 

Materiálově-
technologická data 

 Jednotka hodnota 

Hustota g/cm3 cca 1,37 
Obsah sušiny % hmotnosti cca. 61 
Teplota aplikace (podklad, prostředí) °C od +10 do +30 
Relativní vlhkost (během aplikace) % ≤ 80 
Provozní teplota °C od -30 do +80 
Přídržnost k podkladu(suchý beton, 28 dní) N/mm2 ≥ 1,0 
Odolnost vůči cyklům mráz / tání za přítomnosti ChRL  N/mm2 ≥ 1,0 
Difůze vodní páry (Sd) m < 5m 
Voda – kapilární absorpce kg/m2 h0.5 ≤ 0.1 
CO2 difůze (Sd) m > 50m 
Odolnost ohni (aplikovaného nátěru) - A2-s1, d0 
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BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel.: +420 469 607 111 
fax: +420 469 607 112 
e-mail: info.cz@basf.com 
www.master-builders-solutions.basf.cz 
 
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 
e-mail: objednavky.cz@basf.com 

 
Průmyslové a dekorativní podlahy, nadzemní a podzemní parkoviště, střechy 
 
Severozápadní a Východní Čechy 
602 583 785 
 
Jižní Morava a Vysočina 
602 583 791 

 
Jihozápadní a Střední Čechy (Praha) 
724 916 877 
 
Severní a Střední Morava 
721 656 690 
 

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb 
724 358 390 

 
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet 
vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických 
poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající 
neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich 
použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz.. 
Vydáno: prosinec 2015. Novým vydáním pozbývá staré platnost. 
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CZ 0039/01 

EN 1504-2 
Nátěr pro ochranu povrchu betonu 

EN 1504-2 Principy 1.3/2.2/8.2 

Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 1,0 MPa 

Propustnost pro vodní páru třída I 

Mřížková zkouška ≤ GT2 

Rychlost pronikání vody v kapal. fázi ≤ 0,1  
kg.m-2.h-0,5 

Propustnost kysličníku uhličitého Sd > 50m 
Reakce na oheň A2 -s1, d0 

Teplotní cyklování; s ponořením do vyhovuje: 

rozmrazovacího solného roztoku ≥ 0,8 MPa 

s náporovým skrápěním (tepl. šok ) ≥ 0,8 MPa 
Umělé stárnutí vyhovuje 

Nebezpečné látky v souladu  
s 5.3 
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