
Údajový list 

 

  Strana  1   

(celkem 1) 

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 

577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz 

Aktualizace: 

FB 22.8.2017 

 

 

         ROKOFAS AKRYL 
                                                            (RK 830) 

 
 
Charakteristika výrobku 

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby. 

 
Specifické vlastnosti 

Rokofas akryl se vyznačuje vysokou krycí schopností a snadnou zpracovatelností. Je odolný proti otěru, povětrnostním vlivům, stárnutí, 
alkalickým látkám, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má dobrou paropropustnost. Obsahuje světlostálé pigmenty.  

 
Použití 

Doporučuje se na venkovní nátěry všech druhů fasád.  

Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cetrixové , dřevotřískové a dřevovláknité desky  a pod. 

 
Pokyny pro zpracování 

 

Nanášení:   natírání, válečkování, stříkání 

Ředění:   vodou  
Tónování:   tónovacími barvami Rokocolor a Rokocolor-S Profi 

Čištění nástrojů:   vodou ihned po zpracování 

Vydatnost:   4-8 m2/kg ( pro jeden nátěr podle charakteru podkladu) 
Zasychání:   mezi nátěry zhruba 4 - 6 hod. 

 
Technická data 

Pojivo:   čistá akrylátová disperze (100% akrylát) 

Měrná hmotnost:  min. 1,4 g/cm3 

Pigmenty:   titandioxid, světlostálé bezolovnaté pigmenty 
Bod vzplanutí:  nehořlavé 

Netěkavé látky  min. 62 % hmot. 

Lesk   max. 2,9 
Bělost:   min. 92 % 

Difuzní odpor:  sd= < 0,14 m  

Nasákavost  wd= < 0,14 kg/m2. h 1/2 
Skladovatelnost:  2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5až +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 vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).  

 
Základní nátěr: 

Natíranou plochu je nutné zpevnit penetračním prostředkem Rokolatex-Plus nebo lépe Rokogrund Profi. Ředit dle návodu s vodou. 

 
Mezinátěr: 

Natřít fasádní barvou Rokofas akryl  zředěnou cca 25% vody. 

 
Krycí nátěr: 

Natřít fasádní barvou Rokofas akryl zředěnou max. 10% vody. 

 

Poznámka: 

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou. 

 

Upozornění: 
Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé 

povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost. 

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. 


