Údajový list

ROKOFLOOR G1300
RK 846
Charakteristika výrobku
Transparentní nátěrová hmota na bázi nízkoviskózní epoxidové pryskyřice. Vyznačuje se velmi nízkou viskozitou a zvýšenými penetračními
účinky.
Specifické vlastnosti
- zabraňuje sprašování betonu
- chrání beton před průsakem všech kapalin - odolává vodě, čistícím prostředkům, chemikáliím, provozním kapalinám VZV vozíků,
automobilů –tzn. olejům, nemrznoucím směsím, dále rozmrazovacím solím, průmyslovým čistícím prostředkům apod.
- vysoká přilnavost a schopnost penetrovat do podkladu –neloupe se
- vysoká odolnost vůči smykovému namáhání gumových kol VZV vozíků
- má rychlý průběh tvrdnutí a zrání –natřená plocha je pojízdná po 24h/min.20°C
- vhodná i na mírně vlhký povrch, na problematické podklady –mírně mastný podklad, čerstvý (cca 7-10 dnů starý) beton, apod.
Odolává vlhkému teplu do 80°C a suchému horku do 120°C. Má slabou odolnost vůči kyselině octové a mravenčí.

Mísící poměr :

10 : 1,3 hm. (10 dílů složky A a 1,3 dílů složky B)

Použití
Nátěr k ošetření povrchu betonu vůči průsakům kapalin a zamezení sprašování betonu.
Technická data
Vlastnosti zaschlého filmu
Barevný odstín: transparentní
Vlastnosti natužené směsi
Doba zpracovatelnosti při 23°C a 50% rel. vlh. vzduchu
Obsah netěkavých složek- obj. 45%
Hustota 1,0 g/cm
VOC natužené směsi 500 g/1kg
Doba zpracovatelnosti: min. 2 hod. při 20 °C
Řědění: Rokoředidlo S 6300
Zasychací doby
proti prachu: max..2 hod. při 20 °C
proschnutý: max. 24 hod. při 20 °C
Příprava podkladu
Před aplikací nátěru je nutné podklad přebrousit –smirkovým papírem, diamantovou bruskou nebo obrokovat (dle stavu podkladu). Po té
povrch zbavte prachu –vysajte.
ROKOFLOOR G1300 se míchá v poměru 10 hm. dílů složky A a 1,3 hm. dílů složky B – provádí se tak, že složku B lijeme do složky A
a důkladně zamícháme. Dále doporučujeme výslednou směs přiředit Rokoředidlem S6300 v množství cca 5-10 %hm., znovu důkladně
zamícháme.
Nanáší se lakovacím podlahářským válečkem (s krátkým chlupem), do hůře přístupných míst se doporučuje použít štětec (vytřete
i praskliny a spáry).
V případě, že se po aplikaci první vrstvy objeví na podlaze suchá místa, je nutné nátěr opakovat až do nenasákavosti podkladu. Vytvrdnutí
probíhá podle teploty do 24 hod. Další vrstvu nanášíme vždy do 24h, aby došlo k chemickému spojení vrstev. Pokud bychom další vrstvu
aplikovali později, je nutno povrch nátěru zdrsnit smirkovým papírem (brousit) a nátěr opakovat.
Nátěr se stává plně pochůzí po 24h/20°C od aplikace, pojízdný pro VZV, automobily apod. po 48h/20°C.
Min. 5 dnů od aplikace povrch neumývejte ani nevystavujte působení chemických látek.
Čištění nářadí
Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte v Rokoředidle C6000 nebo S6300.

Skladovatelnost

12 měs. v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu při teplotě od +10ºC do +30ºC !!
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Balení
ROKOFLOOR G1300 se dodává v setu 11,3kg (10+1,3)kg
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 při potřebě na požádání.
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