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Kodrin WV 472
Na okna

Chránit pĜed
mrazem

Skladovat v
chladu

NáĜadí þistit
vodou

Použité
kartuše dobĜe
uzavírat

Druh materiálu
Elastický, polotransparentní tČsnicí tmel na ošetĜování V –
spár (do max. šíĜe 3 mm). Pro lazurovací nátČrové systémy
ve venkovním i vnitĜním použití.

Použití
Polotransparentní tČsnicí elastický tmel na zatmelení V- spár i
þelních ĜezĤ u dĜevČných stavebních dílĤ, pĜedevším však V – spár o
radiusu max. 3 mm u oken a dveĜí. Chrání V- spáru pĜed vniknutím
vody.
Urþeno pro prĤmyslovou výrobu a výhradnČ v doporuþených a
osvČdþených nátČrových systémech Sikkens.
Pozor! Kodrin WV 472 se používá výhradnČ k utČsnČní pĜiznaných Vspár u oken þi dveĜí, resp. k zatĜení malých þelních ĜezĤ. Není
vhodný k utČsĖování podélnách spár, jako jsou u palubkových
dveĜí þi u dveĜních kazet, zatČžovaných venkovní povČtrností.

Vlastnosti
Kodrin WV 472 je elastický, lehce zpracovatelný, polotransparentní
tČsnicí tmel, j e bez zápachu a je šetrný vĤþi životnímu prostĜedí.
SprávnČ zatmelená V – spára pĜedstavuje dlouhodobou ochranu
dĜevČného dílu pĜed vniknutím vlhkosti a zabraĖuje následnému
odprýskávání laku.
Barevný odstín
Polotransparentní (pĜi aplikaci nejprve bílý, po uschnutí polotransparentní)

Zpracování
Základní pravidla
PĜi aplikaci nátČrových systémĤ Sikkens by mČla vlhkost
povrstvovaného dĜeva ležet v intervalu od 12 do 15 %.
Veškeré povrstvovací hmoty Sikkens dnes odpovídají vysokým
technickým standartĤm. Trvanlivost a životnost nátČrĤ na mnoha
faktorech. Mezi nČ patĜí zejména druh a zpĤsob namáhání
povČtrností, konstrukþní ochrana, mechanická zátČž a volba
barevného odstínu. Charakter zhotovení a kvalita podkladu a
provedení natČraþských prací musí odpovídat nejnovČjším poznatkĤm
souþasné vČdy a techniky. Pro dlouhodobou životnost nátČrĤ je
následná péþe o nČ nezbytná, rovnČž je tĜeba dbát o vþasné
renovace nátČrĤ. Respektujte pokyny, obsažené ve smČrnicích
Výboru pro barvy a ochranu vČcných hodnot, institutu IFT v
Rosenheimu a ostatních veĜejnČ dostupných publikacích.
Zpracování Kodrinu WV 472 se provádí pomocí aplikaþní pistole, tmel
se vtlaþí do spáry a a prstem setĜe (pokožku je možno chránit
vhodnou rukavicí þi návlekem)
Pokud se v systému použije jako mezivrstva Rubbol WM 270, musí
se Kodrin WV 472 aplikovat až po provedení této mezivrstvy!

Druh pojiva
Speciální disperzní polymery

ěedČní
Kodrin WV 472 se používá neĜedČný

Hustota (spec. hmotnost)
Asi 1,10 kg/l

SpotĜeba
Asi 50 ml na 1 bm V – spáry. Velmi závisí na hloubce spáry.

Balení
Kartuše 320 ml
Skladování
Minimální skladovatelnost originálního balení je 1 rok. Použitá balení
dobĜe uzavírat. Skladovat v chladu a suchu.
Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje
podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor stavebních barev
Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním systému EKO-KOM pod
identifikaþním þíslem EK- F05020531.
Oznaþení stupnČ nebezpeþnosti
Oznaþení stupnČ nebezpeþí: ChraĖte pĜed dČtmi. Bezpeþnostní list na vyžádání.
Výpary / aerosol nevdechovat!

I pĜi zpracovávání lakĤ a lazur, obsahujících nepatrná množství
škodlivin, je tĜeba dodržovat obvyklá bezpeþnostní pravidla.

Minimální teplota pro zpracovávání
15-25 oC pro podklad, vzduch a materiál, pĜi relativní vlhkosti
vzduchu asi 60 %.
Doba schnutí
Normované podmínky dle DIN 50014, 23 °C / relativ ní vlhkost
vzduchu 50 %
PĜetíratelný po úplném vytvrzení tmelu, tedy asi po 2 hodinách, u
standardní V –spáry, kde je rádius max. 3 mmm. Ideální je ponechat
tmel polymerovat pĜes noc. PĜetírat lze jen zcela suchý a transparentní tmel.
ýas schnutí závisí samozĜejmČ na tloušĢce aplikované vrstvy, dále
mĤže být ovlivnČn i pĜítomností doprovodných látek ve dĜevČ, rovnČž
také mĤže dojít k prodloužení þasu schnutí vlivem pĤsobení chladu a
vlhka okolního prostĜedí.
PĜi schnutí je tĜeba dbát o dostateþnou výmČnu a temperaci vzduchu
v prostorách schnutí.
ýištČní náĜadí

Obecné pokyny

Sikkens – kvalita je naše oblíbená barva!
Distributor v ýR :
JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63
463 31 Chrastava

Telefon/fax : +420 482 411 011
e-mail: sikkens@jipa.cz
http://sikkens.jipa.cz
Kodrin WV 472

Vodou s pĜídavkem bČžného saponátu ihned po použití, nebo þisticím
prostĜedkem ST 830* (þisticí roztok).

mezivrstvy a finální vrstvy nátČru v souladu s urþebým nátČrovým
systémem.

NátČrový systém
Kodrin WV 472 se aplikuje do V- spár až po úplném zaschnutí
základního nátČru a provedeném pĜebroušení. Dbáme, aby V-spára
byla þistá, bez brusného prachu a ostatních neþistot a také aby tmel
ke spáĜe ĜádnČ pĜilnul. Po zaschnutí Kodrinu WV 472 se aplikují

Pokyny
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte neprodlenČ
technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens v ýeské republice. Za
nesprávné, nevhodné þi neodborné použití výrobku nebo jeho
zneužití výrobce ani dodavatel neruþí.

