
ANTIKOR
zaščitni premaz za armaturo in beton

Sanacija dimnika TKK Srpenica.

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

ANTIKOR je fleksibilen - elastičen cementni premaz za zaščito proste armature ali grundirni
zaščitni premaz za beton. Sestavljen je iz cementa in polimernih dodatkov, ki omogočajo
odlično sprijemljivost, fleksibilnost - elastičnost in zagotavljajo visoko alkalno zaščito 
armature in betona.

PREDNOSTI UPORABE

Enokomponentna mešanica: na mestu uporabe dodamo samo potrebno 
količino vode

Enostavno nanašanje: čopič, krtača
Fleksibilnost: trdna, a fleksibilna - elastična prevleka
Sprijemljivost: odlična sprijemljivost na kovino in beton
Cementna osnova: alkalna vodonepropustna zaščita armature 

in betona
Ekonomičen cementni polimerni premaz

NAVODILA ZA UPORABO

• PRIPRAVA PODLAGE
Armatura mora biti pred nanašanjem ANTIKORA temeljito očiščena rje (peskanje, brušenje,
krtačenje), razmaščena in odprašena.
Beton, na katerega nanašamo ANTIKOR, mora biti čvrst, očiščen prahu, mastnih madežev,
korozijskih produktov, plesni in drugih nečistoč. Slabo vezane dele ali ostanke starih 
premazov moramo odstraniti z brušenjem, peskanjem ali krtačenjem. Čisto površino nato
dobro enakomerno navlažimo, vendar na njej ne sme biti stoječe vode.

• PRIPRAVA PREMAZA
Suhi mešanici dodamo vodo (ca. 35l / 100kg) med temeljitim mešanjem, tako da ne 
nastanejo grude. Manjše količine mešamo ročno 2 - 3 minute, večje količine mešamo z
električnim mešalom z majhno hitrostjo, tako da vnesemo čim manj zraku. Gotova 
mešanica ima obdelavnost primerno za nanašanje s krtačo oz. čopičem. Pustimo jo stati
ca.10 minut, nato jo ponovno premešamo in uporabimo.

• NANAŠANJE PREMAZA
ANTIKOR premaz nanašamo s čopičem ali krtačo v debelini do ca. 1 mm in to v čim 
krajšem času, potem ko smo očistili amaturo in/ali beton (do 24 ur). 

• NEGA SVEŽEGA PREMAZA
Če na ANTIKOR ne nanesemo takoj sanacijske malte, ga moramo obvezno zaščititi pred 
prehitrim izsuševanjem (sonce, visoke temperature, veter, prepih)!

• ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV
Vse orodje in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo!



PORABA

• 1,4 kg / m2 / mm

PAKIRANJE 

• vreče 25 kg 

SKLADIŠČENJE

• Izdelek moramo skladiščiti v dobro zaprti embalaži, v suhem in
zračnem prostoru, tako da ga zaščitimo pred poškodbami in
vlago.

• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni v suhih 
prostorih, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje. 

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, 
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Zaradi vsebnosti cementa ANTIKOR draži oči in kožo, v stiku s
kožo lahko povzroči alergijske reakcije. Zato moramo pri delu z
njim nositi primerne zaščitne rokavice ter preprečiti stik z očmi
(zaščitna očala). Prav tako se moramo izogibati vdihavanju prahu.
Pri stalnem delu z maltami je treba nositi zaščito za dihala.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.
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