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ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

Základní a těsnící nátěr na 
vodní bázi

Základní nátěr pro každý projekt – uvnitř i vně 
Přilne k většině povrchů
Fixuje křídové podklady
Utěsňuje porézní podklady
Utěsňuje skvrny, dokonce i skvrny od vody a kouře



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

POPIS
Univerzální epoxidový esterový základní nátěr a těsnicí nátěr na vodní bázi, který 
nabízí rychlé schnutí a vynikající těsnící vlastnosti. Pro vnitřní i venkovní použití. Bulls 
Eye 1-2-3 Plus blokuje skvrny (dokonce i skvrny od vody a kouře). Přilne téměř ke 
všem povrchům bez předchozího broušení.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Bulls Eye 1-2-3 Plus lze aplikovat na mnoho vnitřních a venkovních povrchů, jako jsou 
stěny, stropy, dveře, obložení, fasády, podhledy, základy a další lakovatelné povrchy. 
Bulls Eye 1-2-3 Plus utěsňuje porézní povrchy jako harboard.
Zachycuje většinu skvrn a krvácení v základním filmu: vodu, graffiti, mastnotu, 
kreosot, poškození asfaltem a kouřem, tanin z dubu, ořechu, cedru a sekvoje. Pokud 
je podklad velmi porézní nebo v případě silného znečištění, mohou být vyžadovány 2 
nátěry před vrchním nátěrem.
Možný podklad (holý a dříve natřený):
Sádrokarton, omítka, cement, dřevo (borovice, jedle, cedr, sekvoje, překližka), sklo, 
neželezný kov (hliník, měď, nerezová ocel, pozinkovaná ocel), vinyl, sklolaminát, zdivo 
(štuk, beton, cihla), atd.
Nevhodné pro použití na ocel nebo jiné železné kovy, protože může dojít k bleskové 
korozi.
Bulls Eye 1-2-3 Plus obsahuje speciální pryskyřice k navázání částic na středně 
křídované obložení nebo natřené povrchy.
Substráty s vysokým pH: lze použít na povrchy až do pH 12,5.
Lesklé povrchy: přilne k lesklému smaltu, lakům bez vosku, mořidlům na dřevo, 
umakartu®, PVC a některým tvrdým plastům – dokonce i keramickým dlaždicím – bez 
předbroušení nebo odlesknutí povrchu.

TECHNICKÁ DATA
Hustota (g/cm³):
Úroveň lesku:
Úroveň lesku při 60º:
Obsah pevných látek v hmotnosti:

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Suché na dotek:

Suchý k přetírání:
Plně vytvrzeno:

1,4-1,43
Satén
Satén: 23%
55,45%-57,45%

30 minut
1 h (2h na skvrny, 24h na tanin, vždy ve stejný den 
pro venkovní použití)
7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
80 - 110 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
28 - 38 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
10 m²/l (nepřekračujte 7 m²/l, aby se zabránilo příliš velké tloušťce filmu)

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty 
materiálu během aplikace.

PRÍPRAVA POVRCHU
Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a bez jakýchkoli volných částic a barev, 
znečištění: mastnoty, oleje, vosku, plísní a jiných mikroorganismů, pasty na tapety atd., 
které mají špatnou přilnavost. Povrch vždy omyjte vhodným čisticím prostředkem, např. 
Mathys Multicleaner. Všechny zbývající okraje nátěrového filmu obruste do hladka s 
povrchem. Odkryté venkovní dřevo obruste brusným papírem o zrnitosti 80 až 100, 
abyste odstranili uvolněná nebo zvětralá vlákna. Pokuste se odstranit stávající skvrny 
omytím, broušením, škrábáním atd. Uzly a šmouhy po skvrně natřete základním 
nátěrem Zinsser® B-I-N Primer, než naneste základní nátěr na celý povrch pomocí 
Bulls Eye 1-2-3 Plus.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před a během použití důkladně promíchejte. Bodový základní nátěr doporučujeme 
pouze pro vrchní nátěry s vysokou krycí schopností. Pro maximální výsledky obruste 
celý povrch. Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte obal uzavřený. Z důvodu 
nekompatibility nemíchejte BE 123 Plus s žádnou jinou barvou.

PODMÍNKY APLIKACE
Teplota vzduchu a povrchu mezi 10 a 25 °C a relativní vlhkost nižší než 85 %. Vlhkost 
podkladu nesmí překročit 12 %.

APLIKACE A ŘEDENÍ: ŠTĚTEC
Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický kartáč. Neředit.

APLIKACE A ŘEDENÍ: VÁLEČEK
Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický váleček. Neředit.

APLIKACE A ŘEDENÍ: PISTOLE
Rozstřikovací otvor: 0,017 palce.
Tlak: 140 -170 bar.
Neředit.

APLIKACE A ŘEDENÍ: SPREJ
Tlak 3-4 bar.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / SKVRN
Čistěte tekutým čisticím prostředkem a teplou vodou. Pro zaschlé rozlití nebo kapky 
použijte metylalkohol nebo vhodné rozpouštědlo. Pokud zaschne na nářadí, namočte 
přes noc do Mathys Brush Cleaner. Drhněte štětiny drátěným kartáčem. Při čištění 
stříkacího zařízení dodržujte pokyny výrobce.

POZNÁMKY
Bulls Eye 1-2-3 lze tónovat do barvy vrchního laku až 10 ml univerzálního barviva na 1 
l, čímž se zlepší krycí proces o jednu vrstvu.
Doba schnutí: zaručeno plné spojení po úplném vytvrzení základního nátěru (7 dní).
Nižší teploty, vysoká vlhkost podkladu a přidání barviv prodlouží dobu schnutí a 
vytvrzení.
Omezení: Nedoporučuje se pro aplikaci na podlahy nebo paluby nebo na povrchy 
vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou. Tento seznam omezení 
není vyčerpávající.
Bulls Eye 1-2-3 Plus je zaručeno, že bude fungovat tak, jak je uvedeno, pokud je 
aplikován podle pokynů na štítku na řádně připravený povrch. Oblasti s pokyny jsou 
pokud možno úplné, ale nemohou zahrnovat všechny podmínky, aplikace a/nebo 
povrchy, které výrobce nemůže ovlivnit.

BEZPEČNOSNTÍ DATA
1.5 g/l
1.5 g/l
A/g
30 g/l
Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace 
vytištěné na plechovce.

Úroveň VOC:
Hotová směs VOC:
Kategorie VOC:
Limit VOC:
Poznámky k bezpečnosti:

SKLADOVATELNOST
1 rok od data výroby v uzavřené plechovce, pokud je skladován na suchém, dobře 
větraném místě nevystavovaném přímému slunečnímu záření a při teplotách mezi 5 a 
35°C.
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