
ATOMO
Антибактериална импрегнация за стени в микроемулсия за 

външно и вътрешно приложение.
Серия 884

ОПИСАНИЕ

Импрегнация на основа на микроемулсии. Много добре замества синтетични 
ипрегнации без използване на разтворители. Атомо подобрява повърхности от алкална 
среда, типична за бетон и др.подобни, като създава идеална основа за следващи бои.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Може да се прилага върху: 
- Повърхности на  изолационни системи
- Нови и стари мазилки базирани на хидравлични свързващи вещества 
- Бетонни повърхности 
- Гипсови и гипскартонови повърхности 
- Стари бои и стенни покрития, които са биологични или минерални
- Да не се прилага за прясно боядисани повърхности. 

ТЕХНИЧЕСКАХАРАКТЕРИСТИКА  

Разтворител: вода(четка 50-300% зависи от основата) 
Относително тегло UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг / l. 
Съхнене (25C при влажност 65% ): 30-40 мин.; повърхностно след 2 часа. 
Разходна норма: 15-18кв.м/л за слой; 8-10кв.м/л за един слой на силнопросмукващи 
повърхности
Инструменти: четки, валяк

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА  

Мазилка, гипс и гипскартонови повърхности:
- ако е налице, мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333 
- трябва да се премахнат слоевете стара боя
- почистете от всякакъв прах и мръсотия
- попълнете всички неравности и дупки с TAMSTUCCO или STUCCOFACILE(за 
вътрешно приложение) и RASAMIX, BETOMARC или RASOMARC(за външно 
приложение)
- прешкурете и почистете от прах
- уверете се, че повърхността е напълно суха, и нанесете 1 слой ATOMO- нанасяне на 



следващо покритие след 2 часа 
Бетонни повърхности: 
- отстранете слоевете стара боа
- ако е налице, мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333 
- ако на повърхноста се вижда арматурно желязо то трябва да се изчисти с телена четка, 
нанесете BETOXAN PRIMER 9490125.
- наранените места трябва да се загладат с BETOXAN 400 или BETOXAN 300,като 
последен слой се нанася BETOXAN 200.
- почистете от всякакъв прах и мръсотия
- уверете се, че повърхността е напълно суха, и нанесете 1 слой ATOMO- нанасяне на 
следващо покритие след 2 часа 

Камък или тухла: 
- ако повърхността е наслоена с прах почистете с пароструйка
- ако е налице мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333
- след като повърхността е напълно суха нанесе един 1 слой ATOMO- нанасяне на 
следващо покритие след 2 часа

СЪХРАНЕНИЕ 

Температура на въздуха: Мин.8°C/Макс.35°C 
Относителна влажност: <75% 
Температура на повърхността: Мин.5°C/Макс.35°C 
Избягвайте прилагането на ATOMO, когато има кондензацията или  пряка слънчева 
светлина. 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
Пазете се от попадане в очите,. Пазете от деца. Използвайте продукта съгласно нормите 
за хигиена и безопасност, не изхвърляйте кутиите в околната среда. Отпадъците 
изхвърляйте със строителните отпадъци.


