
ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Blokátor skvrn & adhezní 
základní nátěr

Uzavírá skvrny od graffiti, mastnoty, rzi, mízy z cedru a sekvojového dřeva 
Antikorozní nátěr, ideální pro nové kovy
Přilne k většině povrchů bez nutnosti předchozího broušení nebo matování 
Rychle schne
Bílé a pastelové odstíny
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ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3
POPIS
Univerzální akrylátový vodou ředitelný nátěr blokující skvrny a zajišťující přilnavost na 
hladké povrchy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Výrobek lze aplikovat na vnitřní i vnější stěny, stropy, dveře, obložení, základy, zábradlí 
a podobné povrchy, které lze natírat. Bulls Eye 1-2-3 přilne na dřevo, omítku, beton, 
lesklé nátěry, tvrdé desky, sklo a dlaždice. Výrobek poskytuje antikorozní nátěr na 
železném zábradlí, ocelových rámech, potrubí apod. Odolává vzniku plísní a hub na 
zaschlém filmu ve vlhkém a mokrém prostředí. Odolný vůči povrchům s vysokým pH 
(až 12,5) včetně; omítek, litého betonu, betonových tvárnic a štuků. Utěsňuje porézní 
povrchy a zachycuje většinu skvrn v základním filmu (graffiti, mastnota, rez, mízy z 
cedru a sekvojového dřeva, kreozot a asfaltové skvrny). Některé skvrny mohou 
vyžadovat druhý nátěr.
Podklady v interiéru: nové nebo dříve natřené sádrokartonové desky, vytvrzené omítky, 
cement, litý beton, betonové tvárnice, štuky, dřevo (borovice, jedle, bříza, dub a 
překližka), hliník, železo, ocel a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a další povrchy 
v interiéru.
Podklady v exteriéru: Doporučuje se pro všechny druhy dřeva (nové nebo dříve 
natřené borovice, cedr, sekvoje, překližka a tlakově ošetřené dřevo), tvrdé desky, kov 
(hliník, ocel, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, zdivo (štuk, betonové 
tvárnice, litý beton a cihly. 

TECHNICKÁ DATA
1,26
Satén
23%
50,5%
34%

30 minut
1 hodina
7 dní

Hustota (g/cm³):
Úroveň lesku:
Hodnota lesku při 60º:
Obsah sušiny váhově:
Obsah sušiny objemově:

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotek:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
80 - 110 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
30 - 40 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST
9 - 12 m²/l

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

PŘEDÚPRAVA POVRCHU
Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a bez prachu, nečistot, nadměrného množství 
křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo 
jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy 
omyjte povrch roztokem čpavku a vody pro domácnost nebo vhodným čisticím 
roztokem. Odstraňte všechny špatně přilnuté nátěry. Zbývající okraje nátěrové vrstvy 
zbruste do hladka s povrchem. Lehce přebruste odhalené dřevo v exteriéru brusným 
papírem zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili uvolněná nebo zvětralá dřevěná vlákna. 
Pokuste se odstranit stávající skvrny omytím, obroušením, oškrábáním apod.
Zničte plíseň vhodným přípravkem proti plísním, například Rust-Oleum FK 111.
Odstraňte rez a očistěte kovové a nové pozinkované podklady vhodným čisticím 
prostředkem, například Rust-Oleum ND14. Na dřevě nejprve bodově natřete suky 
základním nátěrem Zinsser® B-I-N Primer-Sealer a teprve poté celý povrch natřete 
základním nátěrem Bulls Eye 1-2-3.

POKYNY K POUŽITÍ
Před aplikací a během ní důkladně promíchejte.

PODMÍNKY APLIKACE
Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 a 32 °C a relativní vlhkosti mezi 10 a 
70 %. Vlhkost podkladu by neměla překročit 12 %.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický štětec. Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK
Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický váleček. Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS
Triska: 0,015 - 0,017 inch.
Tlak materiálu: 140 - 175 bar.
Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ 
Zřeďte maximálně 10 % vody.
Aplikační tlak: 2 - 4 bar.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
(Teplá) voda. V případě zaschnutí na nářadí nechte přes noc namočit v roztoku 
čpavku a vody v poměru 1:4.

POZNÁMKY
Bulls Eye 1-2-3 není určen k blokování silných vodních skvrn ani k aplikaci na 
podlahy, paluby, střešní plochy nebo jakékoli povrchy vystavené ponoření nebo 
dlouhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
4 g/l
4 g/l
A/g
30 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.

VOC produktu:
VOC směsi:
VOC kategorie:
VOC limit:
Bezpečnostní pokyny:

SKLADOVATLENOST
2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, 
dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 a 35 °C.
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Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
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T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
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CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016
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