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      INTERIER FORTE 
                                                            (RK 825) 
Charakteristika výrobku 

Malířský vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby. 

 

Specifické vlastnosti 

Interier Forte se vyznačuje vynikající krycí schopností-většinou stačí pouze jeden nátěr. Je jiskřivě bílý, má bělost- až 96 %. Snadno se 

zpracovává-zejména při válečkování neklade odpor. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je omyvatelný a otěruvzdorný za sucha i za 

mokra. Zachovává si dobrou paropropustnost.  
 

Použití 

Doporučuje se k nátěrům esteticky a funkčně velmi exponovaných prostor (exkluzivní interiéry, kongresové sály, dětské pokoje, koupelny, 
školní jídelny, nemocnice, potravinářské provozy apod.). Je univerzální-lze použít k nátěrům sádrokartonových desek, na vnitřní nátěry 

starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky. 

 

Pokyny pro zpracování 

Nanášení:    natírání, válečkování, stříkání ( Airless ) 

Ředění:    vodou ( dle potřeby ) 
Čištění nástrojů:   vodou ihned po zpracování 

Spotřeba:    150 - 200 g/m² ( na jeden nátěr ) 

Zasychání:    mezi nátěry zhruba 2-4 hod ( dle teploty a relat. vlhkosti ) 
 

Technická data 

Pojivo:    akrylátová disperze 
Měrná hmotnost:   1,45-1,66 g/cm³ 

Bod vzplanutí:  nehořlavé 

Difuzní odpor:   sd < 0,14 m ČSN 73 25 80 
Stupeň lesku:   mat -max. 2,6 

Netěkavé látky:   min. 62% 

Výtoková doba F6/23°C  thixotropní 
Odolnost vůči otěru za mokra  třída 2 ( dle ČSN EN 13300 ) 

Omyvatelnost:   natřené povrchy jsou omyvatelné dle EN13300, třída 1. 

Obsah VOC   max. 75 g / 1 lit. 
Skladovatelnost:   2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C  

 

Provádění nátěru 

Příprava podkladu 

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové  

omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí). 
 

Penetrační nátěr: 

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech. 
Aplikujte: 

a)1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS. 

b)U méně problémových podkladů lze použít 1 x INTERIER FORTE, ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody. 

Základní nátěr: 

1x INTERIER FORTE  zředěný až cca 10- 20% vody 

Krycí nátěr: 

(provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti ) 

1 x INTERIER FORTE zředěný cca 5 -10% vody. 

 
POZNÁMKA: 

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat 

proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. 

 

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. 

 

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. 


