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      ROKOGRUND SILIKÁT 
                                                          

 

Charakteristika výrobku 

Vysoce účinný univerzální, penetrační a zpevňovací  prostředek určený pro silikátové barvy. Rokogrund Silikát 

se vyznačuje vysokou účinností a snadnou  zpracovatelností. Proniká pod povrch a zpevňuje celý objem 

napenetrované hmoty. Penetraci ocení zejména profesionálové, ale i všichni ti, kteří garantují kvalitu svého díla 

v dlouhých časových lhůtách. 

 

 

Použití 

Rokogrund Silikát je určen ke zlepšení adheze silikátových nátěrů k podkladové vápeno-cementové, cementové ,  

štukové, či hlinito-keramické vrstvě, dále zpevňuje podklad, vyrovnává nestejnoměrnou savost rozdílných 

podkladů a vytváří izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu do finální vrstvy 

silikátových interiérových a fasádních barev.  

 

Pokyny pro zpracování 

Nanášení:   natírání, válečkování, stříkání 

Ředění:                 dodává se v aplikační viskozitě.  

Čištění nástrojů:                 vodou  ihned po zpracování 

Vydatnost:   5 –  8 m²/kg  podle stavu podkladu 

Zasychání:   interval pro další nátěr cca. 4 hod. ( dle teploty a vlhkosti  ) 

 

 

Technická data 

Pojivo:                 roztok modifikované organické pryskyřice   

Specifická hmotnost:               min.1000 kg/m
3 

Bod vzplanutí:                nehořlavá látka 

Difuzní odpor:                 - 

Nasákavost                 - 

Skladovatelnost:                2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C 

Sušina:                                             min. 16 % 

Dodací viskozita:                             15 -25 s F4 

 

Provádění nátěru: 

 

 

Podklad: 

Povrch stěn musí být čistý a zbavený všech nesoudržných částic. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, 

příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba 

opravit sanační omítkou, nebo tmelem. Plísní napadené zdivo ošetřit např. ALG odstraňovačem . Nové omítky 

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

Pokud je na stěně více předešlých nátěrů, je nutno prověřit kvalitu soudržnosti povrchu...Kvalitu adheze 

předchozích nátěrů snadno ověříme několika drobnými zářezy např. žiletkou do staré malby o délce cca 5 cm a 

vzdálenost mezi jednotlivými zářezy cca 1 cm). Takto narušené místo přelepíme papírovou samolepící páskou a 

pásku odtrhneme. Kvalitní nátěr zůstane nadále na zdi. Pokud se vrstva předchozí malby odlepí je nutné 

odstranit ji ze zdi oškrábáním !  Zůstal – li předchozí nátěr na zdi provedeme penetrační nátěr.. 
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      ROKOGRUND SILIKÁT 
 

 

Penetrační  nátěr: 

Prostředek Rokogrund Silikát je dodáván v aplikační viskozitě a není třeba jej ředit.  Neaplikovat při teplotě 

nižší než +10°C, při extrémně vysoké teplotě nad +30°C a při nepříznivém počasí, např. extrémně vysoká 

vlhkost vzduchu (prudké deště), nebo při nebezpečí nočních mrazů. Penetrování doporučujeme provádět štětkou, 

abychom nátěr do povrchu lépe „vetřeli“. Dostačující je i aplikace válečkem. Vlastní nátěrovou hmotu 

aplikujeme teprve po dokonalém zaschnutí penetrace.  

V případě částečného odtržení, kdy více než polovina staré malby zůstala na stěně, můžeme dle vlastního 

uvážení povrch stěny penetrovat. V tomto případě doporučujeme dvojí penetraci, kdy druhý nátěr provádíme 

ještě do vlhkého povrchu. Dosáhneme tím tzv.“hloubkovou penetraci.“ Dvojí penetraci doporučujeme při 

aplikaci na sádrové omítky. Sádra obsažená v omítce má kyselou reakci a od zásaditého nátěru je třeba ji 

důkladně oddělit, jinak dochází ke sprašování finálního nátěru. 

Optimální doba zaschnutí penetrace  je 8 – 16 hodin před vlastním nátěrem (v závislosti od teploty a vlhkosti 

vzduchu).  

 

 

Ředění a aplikace barvy: 

Při provádění barvou už postupujeme podle technického listu k danému typu silikátové nátěrové hmoty.  Velká 

tloušťka silikátového nátěru může vést k jejímu popraskání, či sprašování. 

 

Poznámka: 

Během aplikace je nutné okolní plochy dokonale zakrýt. Rokogrund Silikát se  po zaschnutí velmi špatně čistí. 

 Je nutno chránit oči a pokožku před potřísnění přípravkem. Při zasažení pokožky - umýt potřísněné místo čistou 

vodou, v případě zasažení oka vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře. 

 

 

Upozornění: 

Informace uvedené v tomto údajovém listu mají poradenský charakter a  nejsou zcela vyčerpávající. V případě, 

že tuto nátěrovou hmotu hodláte použít pro jiný účel, než je zde popsáno, vyžádejte si nejprve písemné 

potvrzení. Bez tohoto potvrzení firma Rokospol a.s. nepřebírá záruky za kvalitu nátěru, ani za ztráty, nebo 

škody, které nevhodnou aplikací vznikly. Kromě toho odkazujeme na obchodní podmínky Rokospol a.s.. 

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG  dodáváme na požádání. 

 
 

 
 

 


