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    ROKOFLOOR EPOXI-W 
     (RK 970) 

 
     

Charakteristika výrobku 

Vodouředitelný, dvousložkový, epoxidový podlahový nátěr 

 
 

Specifické vlastnosti 

Vlhkost regulující, stálobarevný, vysoce chemicky odolný krycí nátěr s rychlým zasycháním.  
 

Použití 
Ideální paropropustný nátěr na podlahy, který lze aplikovat i na čerstvý beton (stáří min.8 dnů a do 8% vlhkosti). Je určen pro vnitřní 

prostředí. 

 

 

Technická data 

Pojivo:     disperze epoxidové  pryskyřice 

Odstín     podle RAL 

Lesk:     pololesklý 

Specifická váha:    1,2-1,3 g/ cm3 
Viskozita:     min. 100 s ( DIN 4 ) 

Bod vzplanutí:    nehořlavý 

Stupeň nebezpečí:    - 
Schnutí:     st. 1   max. za 1 hod.   

       st. 5   max. za 6 hodin (při 20 st.C). 

VOC ( množství org. uhlíku  v g/kg barvy) max. 25 

 
 

 

Pokyny pro zpracování 

Způsob nanášení:    natírání, válečkování 

Ředidlo:    voda 

Teoretická vydatnost:   8-10 m²/kg na jeden nátěr 
Tónování:     max. 5 % přísad 

Čištění nářadí:    pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci vodou 

Skladovatelnost:    2 roky v dobře uzavřených nádobách 
 

 

Příprava pro nátěr betonu: 

Podklad: 

Vlhkost betonu nesmí zásadně překročit přes 8 %. Beton je třeba zbavit nečistot, mastných skvrn, případně přebrousit nebo otryskat. 

Následně se odstraní prach zametením nebo odsátím.  

 

Postup zpracování: Smíchá se složka A a složka B v poměru 4 : 1 hmotnostně. V připadě penetrace se ředí asi 10-20%  vody. Důkladně se 

promíchá. Spotřeba při penetraci je 0,3 kg/m² podle kvality povrchu. 

Životnost této směsi po natužení je asi 1,5 hod. Množství je třeba vypočítat, natuženou směs nelze po uplynutí životnosti zpracovat. Další 

nátěr se provádí po 24 hod. Třetí vrstva se natírá opět po 24 hod. Materiál je pochůzný po 24 hod. a plně zatižitelný po 72 hod. 
 

 

Základní nátěr:                    1x Rokofloor Epoxi-W ředěný 10-20% vody 
Mezinátěr:  1x Rokofloor Epoxi-W ředěný do 5% 

Krycí nátěr:  1x Rokofloor Epoxi-W ředěný do 5% 

 

 

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. 


