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Aktualizace: 

FB 18.02.2013 

 

      ROKOEMAIL AQUA 

       HOBBY RK 622 

 
Charakteristika: 

Vrchní vodouředitelný lesklý email na bázi modifikované alkydové pryskyřice.  

 

Doporučené použití: 

Je určen pro hobby vrchní nátěry zejména kovových dílců opatřených základním nátěrem. Vyniká snadnou aplikovatelností, nulovým 

obsahem nebezpečných těkavých látek a vysokým stupněm lesku po zaschnutí. Je ekologicky a hygienicky příznivější variantou 
rozpouštědlového emailu Rokoemail S2013. 

J vhodný na výrobky a hračky pro děti do tří let, dle vyhlášky 521/2005Sb. a ČSN EN 7109, tab.2F 

 

 

Technická data: 

Vlastnosti zaschlého filmu: 

Barevný odstín                                 ROKO vzorkovnice pro RK 622 

Stupeň lesku               min. 85% 

Vlastnosti  mokré barvy: 

Dodávaná viskozita                                 50 - 70 s  (F4/20°C dle ČSN 673013) 

Hmotnostní sušina                              min. 45 % ( dle odstínu )  
Hustota                                                    cca 1,25 g/cm3- vždy podle barevného odstínu 

Objemová sušina               35 % 

Teoretická vydatnost                               při 30 µm tloušťky suché vrstvy 
                                                                 cca 8 m2/kg 

VOC                 0 g/1kg 

TOC                 0 gC/1kg 
TOC na 1 um suché tloušťky               0 gC / 1 m2 

TOC na doporučenou tl. 30 um               0 gC / 1 m2 

Hořlavost                není hořlavé 
 

Skladovatelnost:                                        24  měsíců při uzavřené nádobě 

                                                                   skladovat ne pod +  5 °C a 

                                                                                        ne nad + 30 °C 

Zasychací doby: 

                 st. 2- nelepivý  4-6 hod. při 20 °C 
                 st. 4 -proschnutý              24 hod. při 20 °C 

 

 

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita: 

Natírání, válečkování -  dodací viskozita  

Nízkotlaké stříkání pistole s nádobkou  30-40 s. (F4),  tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at. 

 

Ředění: 

Barva se neředí, je dodávána v aplikační viskozitě. V případě nutnosti lze ředit vodou do 5%.. 

 

Příklad nátěrového postupu: 

- předúprava povrchu materiálu- očištění a odmaštění, oplach čistou vodou a vysušení 

- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprim Aqua Hobby RK 608 (optimální suchá tloušťka základní vrstvy je 50 um ) 
- 1x-2x vrchní  vodouředitelný email Rokoemail Aqua Hobby RK 622 (optimální  suchá tl. jedné vrstvy emailu je 30-40 um) 

 

Balení: 

Plechovky 0,6 lit. a 3,2 lit 

 

Upozornění: 

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše 

uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. 

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 listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.   

 


