Údajový list

ROKOLATEX-PLUS
(RK 810)

Charakteristika výrobku
Vodou ředitelný univerzální penetrační prostředekna bázi akrylátové disperze.
Specifické vlastnosti
Rokolatex-Plus se vyznačuje vysokou hloubkovou účinností a snadnou zpracovatelností.

Použití
Doporučuje se na zpevnění podkladu, vyrovnání nestejnoměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu
před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Lze použít jako
plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonů.

Pokyny pro zpracování
Nanášení:
Ředění:
Tónování
Čištění nástrojů:
Vydatnost:
Zasychání:

natírání, válečkování, stříkání
vodou 1:1 až 1:4, dle soudržnosti podkladu
lze zabarvit tónovací barvou Rokocolor
vodou ihned po zpracování
5 – 12 m²/l podle stavu podkladu
interval pro další nátěr cca. 8 hod. ( dle teploty a vlhkosti )

Technická data
Pojivo:
Měrná hmotnost:
Bod vzplanutí:
Difuzní odpor:
Nasákavost
Skladovatelnost:

akrylátová disperze
min.1,0 g/cm3
nehořlavé
2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru
Podklad:
Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením.
Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plísní napadené zdivo ošetřit
např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).
Penetrační nátěr:
Natírat penetračním prostředkem Rokolatex-Plus. Ředit dle charakteru a soudržnosti povrchu, 1:1 až. 1: 4 s vodou. Neaplikovat pod 5°C a při
nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.
Poznámka:
Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.
Upozornění:
Předložené údaje mají poradenský charakter,zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých
výzkumech podle stávajícího stavu techniky.Právní závaznost není možno odvozovat z těchto
údajů.Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
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