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    ROKOSIL AQUA-ET 

                  RK 612 
    

Charakteristika: 

Univerzální nátěrová hmota  vodouředitelná na bázi modifikované zušlechtěné pryskyřice. 

 

 Oblasti použití: 
Je určena pro venkovní a vnitřní nátěry pozinkovaných klempířských prvků, betonu, panelů, zdiva, dřeva a dalších stavebních materiálů.  

Je ideální k nátěrům střešních krytin z pozinkovaného nebo hliníkového plechu,  vláknocementových , betonových a eternitových krytin.    

Barvu je možné použít i na ocelové konstrukce chráněné antikorozním základem.. 
Vyznačuje se vysokou kryvostí, výbornou zpracovatelností, dlouhodobou odolností na povětrnosti a rychlým zasycháním. 

 

Technická data: 

Vlastnosti zaschlého filmu: 

Barevný odstín                                        vybrané odstíny dle vlastní vzorkovnice 
Stupeň lesku                                             polomat 

Vlastnosti  mokré barvy: 

Dodávaná viskozita                                  min.80 s. (F4/20°C dle ČSN 673013) 
Hmotnostní sušina                              min. 53 % ( dle odstínu )  

Objemová sušina                36,5 %         

VOC                  30 g/1kg 
TOC                        12,4 gC/1kg 

TOC na 1 µm  suché tloušťky               0,042 gC / 1 m2 

TOC na doporučenou tl. 80 µm               3,4 gC / 1 m2 
Hustota                1,25 g/cm3 

Teoretická spotřeba                               eternitové krytiny 0,22-0,27 lit./m2 ( pro dva nátěry ) 

               pozinkovaný plech 0,16-0,2 
               dřevo, sádrokarton 0,22-0,27 

               beton a omítky 0,25-0,3  

Hořlavost                                                  není hořlavé 
Omyvatelnost    Natřené povrchy jsou omyvatelné dle EN13300, třída 1. 

Skladovatelnost                                        24  měsíců při uzavřené nádobě 

                                                                   skladovat ne pod +  5 °C a 
                                                                                                         ne nad + 30 °C 

Zasychací doby: 
Sušení na vzduchu    st. 1 –proti prachu         po 50 min.       při 20 °C 
                  St. 4 –pro manipulaci     po 5 hod.        při 20 °C 

            

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita: 

Nanáší se zpravidla ve dvou vrstvách s přestávkou mezi nátěry cca 4 hod. Teplota podkladu musí být v rozmezí +8°C - +30°C 

Pro aplikaci lze použít štětec, váleček, vzduchové i bezvzduchové stříkání. Podle způsobu nanášení lze naředit vodou až do 5 hmot.% 

 
Příklad nátěru savých podkladů ( např. Eternitové desky ): 

- očištění a odmaštění 

- 1-2x penetrace podkladu přípravkem Rokolatex Plus ( ředěný 1: 4 s vodou )  
- 2x Rokosil Aqua-ET RK 612   

 

Příklad nátěru korodujících podkladů: 
- očištění a odmaštění 

- 1x antikorozní vodouředitelný základ Rokoprim Aqua RK 601 nebo RK 608 ( lze použít i rozpouštědlový základ např. typu Rokoprim 

RK 103 ) 
-  

- 2x Rokosil Aqua-ET RK 612   

 
Pozn.- Před nátěrem staré betonové nebo eternitové krytiny s nesoudržným povrchem doporučujeme konzultovat postup nátěru s techniky 

výrobce na tel. 577 110 111. 

 

Balení: 

Plechovky  0,6 lit.  a 3,2 lit.  ( nebo dle dohody ) 

 

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.   

 

 

 


