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EPOKSYDY CHEMOUTWARDZALNE
Farba epoksydowa do gruntowania
grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY*

czas
schnięcia**

grubość

1
h

metody
aplikacji

zużycie 100 µm
0,18
teoretyczne
2
l/m

Przeznaczona jest do gruntowania nowych powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych
w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu. Stosowana jako warstwa
podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych, epoksydowo-poliwinylowych i epoksydowo-poliuretanowych
w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym.
Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym aktywny pigment antykorozyjny:
fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na działanie
chemikaliów, paliw płynnych i rozpuszczalników.

Niebieski

Czerwony tlenkowy

Szary

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy BATO

Międzywarstwa epoksydowa
grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY*

grubość

czas
schnięcia**

1
h

metody
aplikacji

zużycie 100 µm
0,17
teoretyczne
l/m2

Przeznaczona jest do zapewnienia szczelności i grubości wielowarstwowych systemów epoksydowych powierzchni stalowych,
stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego,
morskiego i w zanurzeniu. Może być stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych,
epoksydowo-poliwinylowych i epoksydowo-poliuretanowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym.
Międzywarstwa epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym aktywny
pigment antykorozyjny: fosforan cynku oraz błyszcz żelaza nadający powłoce wyjątkową szczelność. Posiada doskonałą
odporność na wodę, rozpuszczalniki i media chemiczne oraz bardzo dobrą odporność na ścieranie. Utwardzone powłoki są
dobrze przyczepne do podłoża, matowe i elastyczne.
Szary jasny

Czerwony tlenkowy

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy BATO

Emalia epoksydowa
chemoodporna dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

grubość

czas
schnięcia**

1
h

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

50 µm

0,09
l/m2

Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych, zagruntowanych farbami
epoksydowymi chemoodpornymi, eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego.
Do zabezpieczania niezagruntowanych powierzchni betonu.

CHARAKTERYSTYKA

Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do
podłoża, o wysokim połysku, elastyczne, szczelne, odporne na ścieranie. Powłoka odporna na agresywne czynniki chemiczne,
wodę morską, roztwory soli, alkaliów i rozcieńczone kwasy, produkty ropy naftowej oraz ropopochodne rozcieńczalniki.

DOSTĘPNE KOLORY

Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” frmy BATO

Gruntoemalia epoksydowa
chemoodporna dwuskładnikowa

grubość

czas
schnięcia**

1
h

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

60 µm

0,12
l/m2

PRZEZNACZENIE

Przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych
i żeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego.

CHARAKTERYSTYKA

Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym aktywny pigment antykorozyjny:
fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na
zachlapanie chemikaliami, odporne na uderzenia i ścieranie.

DOSTĘPNE KOLORY

Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy BATO

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.
** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20 ± 2°C oraz wilgotności względnej 65%)
Uwaga: Czas schnięcia uzależniony jest m.in. od temperatury, wilgotności powietrza,
ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

grubość

BatoNaBeton - Powłoka epoksydowa dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE
CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY*

czas
schnięcia**

1
h

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

60 µm

0,11

l/m2

Jest powłoką epoksydową przeznaczoną do zabezpieczania betonu w halach fabrycznych, magazynach, warsztatach, garażach,
piwnicach itp.
Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym o bardzo dobrej odporności na ścieranie. Utwardzone
powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne i szczelne. Są odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych,
rozpuszczalników ropopochodnych oraz środków myjących. Dzięki tym własnościom powłoka w znacznym stopniu przedłuża
żywotność betonu, nadaje mu estetyczny, łatwy w utrzymaniu czystości wygląd.
Czerwony tlenkowy

Popielaty

Niebieski

Zielony

Żółty

Czarny

Do BatoNaBeton polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy BATO

AKRYLE CHEMOUTWARDZALNE

Farba akrylowa do gruntowania dwuskładnikowa

czas
schnięcia**

grubość

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

60 µm

0,10
l/m2

PRZEZNACZENIE

Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach akrylowo –
akrylowych.
Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów, naczep samochodowych, maszyn
i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej.

CHARAKTERYSTYKA

Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Tworzy
powłoki półmatowe, elastyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie oraz bardzo dobrą odpornością
mechaniczną. Zestaw składający się z farby akrylowej do gruntowania i emalii akrylowej jest szczególnie rekomendowany do
układów antykorozyjnych szybko sieciujących o wysokiej odporności na ścieranie i wysokiej trwałości barwy.

DOSTĘPNE KOLORY

Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO

Emalia akrylowa dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY

grubość

czas
schnięcia**

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

50 µm

0,10
l/m2

Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych
farbami epoksydowymi chemoodpornymi lub farbami akrylowymi do gruntowania eksploatowanych w agresywnej atmosferze
środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw,
gazów, a także rurociągów, kotłów i instalacji przemysłowych.
Do zabezpieczania powierzchni betonowych wiaduktów, mostów, silosów itp.
Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim
połysku, odporności na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne
i agresywne czynniki atmosferyczne. Szczególnie rekomendowana w agresywnej atmosferze przemysłowej, w zabezpieczeniach
gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz odporność na promieniowanie słoneczne.

Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO

Gruntoemalia akrylowa dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY

czas
schnięcia**

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

grubość

60 µm

0,10
l/m2

Przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych
w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, a w szczególności tam, gdzie wymagana jest doskonała odporność
na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku.
Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, maszyn i urządzeń.
Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone
powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne, o wysokiej odporności na ścieranie. Szczególnie
rekomendowana w agresywnej atmosferze chemicznej, w zabezpieczeniach, gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz
odporność na promieniowanie słoneczne UV przez długie lata.

Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO
* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.
** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20 ± 2°C oraz wilgotności względnej 65%)
Uwaga: Czas schnięcia uzależniony jest m.in. od temperatury, wilgotności powietrza,
ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

POLIURETANY CHEMOUTWARDZALNE
grubość

czas
schnięcia**

Farba poliuretanowa do gruntowania dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

60 µm

0,10
l/m2

Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach poliuretanowo poliuretanowych. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery
przemysłowej
Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Tworzy
powłoki matowe, elastyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie bardzo dobrą odpornością mechaniczną

DOSTĘPNE KOLORY*

Czarny

Czerwony tlenkowy

Szary

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO
grubość

czas
schnięcia**

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

50 µm

0,12
l/m2

Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych
farbami epoksydowymi chemoodpornymi lub farbami poliuretanowymi do gruntowania, eksploatowanych w agresywnej
atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych,
zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów, a także rurociągów, kotłów, zbiorników i instalacji przemysłowych. Do zabezpieczania
powierzchni betonowych, wiaduktów, mostów, silosów itp.
Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim
połysku, odporności na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne
i agresywne czynniki atmosferyczne.
Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO
grubość

czas
schnięcia**

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa
PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE KOLORY

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

60 µm

0,10
l/m2

Przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych, eksploatowanych
w środowisku, gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku.
Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń oraz sprzętu rolniczego.
Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone
powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie. Stosowana
w zabezpieczeniach, gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz odporność na promieniowanie słoneczne UV przez
długie lata.
Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

Do rozcieńczania polecamy ,,Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy BATO

INNE
grubość

czas
schnięcia**

Emalia wodorozcieńczalna

metody
aplikacji

zużycie
teoretyczne

40 µm

0,10
l/m2

PRZEZNACZENIE

Przeznaczona do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji, dachów zagruntowanych Farbą
wodorozcieńczalną do gruntowania

CHARAKTERYSTYKA

Powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, wysoce odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

DOSTĘPNE KOLORY*

Czarny

Niebieski

Brązowy

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.
** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20 ± 2°C oraz wilgotności względnej 65%)
Uwaga: Czas schnięcia uzależniony jest m.in. od temperatury, wilgotności powietrza,
ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego

