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        ROKOFLOOR EP S2321    
                    RK849 

 

 

Charakteristika výrobku 

Disperze pigmentů a plniv v roztoku epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv. 

 

Specifické vlastnosti 

- vysoká přilnavost k podkladu 

- výborné aplikační vlastnosti –rozliv, minimální stopy po válečku 

- vysoká kryvost i v tenkých vrstvách –tzn. nízká spotřeba na m2 
- odolný tepelnému, chemickému i mechanickému zatížení 

 

Použití 

- průmyslový nátěr pro nízkou a střední zátěž 

- vhodný pro všechny sklady, prodejny, ale i výrobní prostory 

- vhodný pro pojezd zejména lehkými manipulačními vozíky, paletovými vozíky, ale i VZV, automobily 
 

Odolává olejům, olejovým emulzím, pohonným látkám, běžným přípravkům  pro průmyslové čištění a dezinfekci, chloridu sodnému atd.. 

Má slabou odolnost vůči kyselině octové a mravenčí. Odolává vlhkému teplu do 80°C a suchému horku do 120°C. 
 

 

Technická data: 

 

Vlastnosti zaschlého filmu: 

Barevný odstín :  dle požadavku 
Stupeň lesku :  lesk 

Kryvost :  1-2 

 

Nenatužená barva: 

Dodávaná viskozita :  thixotropní (F4/20°C dle ČSN 673013) 

Hmotnostní sušina :  min.65-75 % (dle odstínu) 
Hustota :  1,42 g/cm3 

 
Skladovatelnost :  12 měsíců při uzavřené nádobě, skladovat ne pod + 5 °C a ne nad + 30 °C 

 

Natužená směs: 
Hmotnostní sušina :  cca .65,7 % (dle odstínu) 

Objemová sušina :  54,9 % 

Hustota :  1,33 g/cm3 
TOC 277,6 gC/1 kg 

VOC 331,1 g/1 kg 

TOC na 1 μm s. tl. 0,8 gC/1m2 
TOC na doporučenou tl.50 μm 40 gC/1 m2 

 

Spotřeba :  cca 0,2-0,25 kg/m2 natužené směsi v jedné vrstvě (na hladký beton) 

 

Nanášení :  podlahářským lakovacím válečkem (velur nebo moher) , hůře přístupná místa štětkou 

 
Tužení :  Rokotužidlo S 7300 ( 100:27 hmotnostně nebo cca.2,6:1 objemově ) 

 

Pozn.-objemové tužení je uvedeno pouze přibližně, vzhledem k různé měrné hmotnosti jednotlivých barevných odstínů 
 

Doba zpracovatelnosti :  cca. 8 hod. při 20°C 

 
Ředění a čištění :  Rokoředidlo S6300 (k čištění je možné použít i Rokoředidlo C6000) 
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ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město

(provoz Kaňovice 101, 763 41)

IČ : 25521446

jedinečný identifikační kód typu výrobku: RK849

číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_11/2013

15

EN 13813

SR-B2, 0-AR0, 5-IR60

Pryskyřičný potěrový materiál

Reakce na oheň : F

Přídržnost : B2,0

Odolnost proti obrusu BCA : AR0,5

Odolnost proti rázu : IR60

Zvuková izolace : NPD

Tepelný odpor : NPD

Odolnost proti chemickému vlivu : NPD

 

 
 

Příprava podkladu, provedení nátěru 

 

holý beton (bez původního nátěru) : 

 
Aplikuje se na povrch opatřený vhodnou penetrací z řady Rokofloor : 
 

- suchý vyzrálý čistý nemastný beton – Rokofloor G1300 nebo Rokofloor G (zbytková vlhkost betonu do 4% w.) 
- vlhký vyzrálý čistý nemastný beton – Rokofloor GW (zbytková vlhkost betonu do 8% w.) 

- čerstvý (min. 7dnů starý) vlhký beton nebo mastný beton nebo jiný problematický podklad – Rokofloor GO 
 

Aplikace Rokoflooru  EP S2321 se musí provést do 24h (při 20°C) po aplikaci penetrací řady Rokofloor. Pokud bychom další vrstvu 

aplikovali později, nedojde už k chemickému zasíťování vrstev, je nutno povrch penetrace před vlastním nátěrem zdrsnit (brousit). 

Podrobný postup přípravy podkladu naleznete v Údajovém listu příslušné penetrace. 
 

povrch opatřený původním (EP) nátěrem – provedení renovačního nátěru : 

 
- provede se očištění povrchu průmyslovým čistícím prostředkem –v případě velkých ploch nejlépe čistícím strojem 

- zdrsnění povrchu jednokotoučovou podlahářskou bruskou se smirkovým papírem hrubosti 40 nebo 60 

- pokud se vyskytují defekty –provede se jejich oprava  –špachtlovým PES tmelem, případně plastbetonem, dilatační spáry –doplnění trvale  
  pružným tmelem (nejlépe tvrdosti typu PU25) 

- provedení nátěru ROKOFLOOR EP S2321 v jedné až dvou vrstvách  (druhou vrstvu je nutné aplikovat do 24h po aplikaci vrstvy   

  předchozí). Pokud bychom další vrstvu aplikovali později, nedojde už k chemickému zasíťování vrstev, je nutno povrch  předchozí vrstvy   
  před vlastním nátěrem zdrsnit (brousit). 

 
 

Příprava nátěrové hmoty 

Míchá se v poměru 100 dílů Rokoflooru EP S2321 a 27 dílů Rokotužidla S7300 (hmotnostně) – provádí se tak, že tužidlo lijeme do 
nátěrové hmoty Rokofloor EP S2321. Po důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky  

 

 



Údajový list 

 

  Strana  3   

(celkem 4) 

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: 

VCH 6.6.2016 

 

 

cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá. Po té je možné směs 

naředit cca 3-8% Rokoředidla S6300. Ředidlo ve směsi opět důkladně promíchejte (nízké otáčky cca 300 ot/min). 
 

 

5 dnů po aplikaci chraňte před vodou a jinými kapalinami, chemikáliemi a před silným mechanikým  namáháním (např. pojezd VZV). 

 

 

Balení 

18,5 kg, případně dle dohody 

 

 

Pokyny pro odstranění odpadu 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném 
obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť. 

 

Upozornění 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel 
přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.  

 
 

 


