
Údajový list

 ROKOPROFIWEISSLACK NATUR
                                           (RK 412)

Charakteristika výrobku
Vrchní krycí email na dřevo na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic. Výrobek neobsahuje škodlivé a toxické 
aromáty.

Specifické vlastnosti
Zářivě bílý, povětrnosti odolný, stálobarevný, vysoce elastický krycí email s rychlým zasycháním a v lesklém provedení.

Použití
Ideální nátěr na dřevěné okna, balkonové dveře, obložení ze dřeva atd. Je určen pro venkovní i vnitřní prostředí. 
Nejčastěji se používá v kombinaci s Roko Ventilakem Natur, jako poslední- finální nátěr, pokud chceme docílit lesklý vzhled ošetřovaného 
výrobku.

Technická data
Pojivo: modifikovaná alkydová pryskyřice
Odstín bílý
Lesk: lesklý
Specifická váha: 1,25 g/ cm3
Netěkavé látky: min. 76% ( hmotn. )
Objemová sušina: min. 60% ( hmotn. )
Viskozita: min. 150 s ( DIN 4 )
Bod vzplanutí: nad +21 st.C
Stupeň nebezpečí: hoř. II tř. 
Schnutí: st. 1   max. za 4-6 hod.  
  st. 4   max. za 18 hodin (při 20 st.C).
VOC ( celkové množství org. těkavých látek ) 230 g/kg (288 g/lit.)
TOC (celkové množství org. uhlíku ) 192 gC/kg (240 gC/lit.)

Pokyny pro zpracování
Způsob nanášení: natírání, válečkování
Ředidlo: Roko Natur Ředidlo nebo s malým množstvím terpentýnu
Teoretická vydatnost: 8-10 m2/kg na jeden nátěr
Tónování: max. 5 % přísad
Čištění nářadí: pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Roko Natur ředidlem ( lze použít 

Roko Ředidlo S 6001nebo S 6006 )
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příprava pro nátěr dřeva:
Podklad:
Vlhkost dřeva nesmí zásadně překročit přes 20 %. Dřeviny s pryskyřicí (např. borovice) omýt nitroředidlem. Všechny profily s ostrými  
hranami na rámu a křídlech se zakulatí. Všechny kovové části opatřit základním nátěrem Rokoprim nebo jiným antikorozním základem.

Základní nátěr:                   1x Rokoventilak Natur max. 10 % zředěný
Mezinátěr: 1x Rokoventilak Natur nanášet 5%zředěný
Krycí nátěr: 1x Rokoprofiweisslack Natur cca 10% zředěný

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.
Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.
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