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        INTERIÉR AIRLESS 

 
 

 

Charakteristika výrobku 
Malířský vodou ředitelný nátěr pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením.  Na bázi akrylátové disperze s obsahem mikromletých plniv, 

speciálních aditiv a titanové běloby. 
 
Specifické vlastnosti 
INTERIÉR AIRLESS je speciálně vyvinutá nátěrová hmota určená pro aplikaci výhradně vysokotlakým stříkacím zařízení (pístové, 

membránové).  INTERIÉR AIRLESS se vyznačuje vynikají krycí schopností v jednom kroku při aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením, 
vysokou bělostí 96 %. Neucpává trysky a filtry (pistolové, strojové). Z důvodu použití mikromletých plniv nedochází k ucpávání trysek a 

filtrů (pistolové, strojové) a snižuje se výrazně opotřebení pohyblivých částí stroje. INTERIÉR AIRLESS má vyšší míru thixotropie, proto 
lze aplikovat při nižších provozních tlacích (100-120 bar), což se projevuje mimo jiné i nižší prašností při aplikaci. INTERIÉR AIRLESS 

Snadno se zpracovává. Nekřehne,nepraská a neodlupuje se. Odolává otěru za sucha. Má dobrou paropropustnost pro vodní páry. 
 

Použití 
Doporučuje se k nástřikům nových vyzrálých omítek (štukové, sádrové), sádrokartonových desek (klasické, voděodolné, protipožární).   
 

Pokyny pro zpracování 
Nanášení: stříkání ( Airless ), opravy válečkem 
Ředění: vodou, do 5% aplikace vysokotlakým stříkáním, 10-15% opravy válečkem 
Tónování: tónovacími barvami Rokocolor, nebo Rokocolor S Profi 
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování 
Spotřeba: 200 - 350 g/m2 ( na jeden finální nátěr dle členitosti podkladu ) 
Netěkavé látky: min. 55% 
Zasychání: 2-4 hod při 23°C a relativní vlhkosti vzduchu do 50% 
Výtoková doba F6/23°C min. 65 s 
 

Technická data 
Pojivo: akrylátová disperze 
Měrná hmotnost: min. 1,45 g/cm3 
Bod vzplanutí: nehořlavé 
Difúzní odpor: sd < 0,14 m ČSN 73 25 80 
Stupeň lesku: mat max. 2,6 ( refraktometr 60 stupňů ) 
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C 
 

Provádění nátěru 
 

Příprava podkladu 
Podklad musí byt čistý, suchý a soudržný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrabat. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno 

nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů. 
 

Penetrační nátěr: 
Provádíme vždy na nových omítkách či sádrokartonových deskách za účelem sjednocení savosti podkladu. 
Aplikujte: 
1x penetrační prostředek ROKOGRUND PROFI ředit v poměru 10 díly vody a 1 díl ROKOGRUND PROFI (doporučujeme aplikovat 
vysokotlakým stříkacím zařízením) 
 

Finální nástřik: 
1x INTERIÉR AIRLESS zředěný do 5% vody, aplikace vysokotlakým stříkacím zařízení (tlak 100-120 bar, tryska 0,014-0,018“) 
 

 

POZNÁMKA: 
Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat 
proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladovaní chraňte před mrazem. 
 

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. 


