Krycí laky
Stav: Ĝíjen 2009

Technický list

Rubbol Satura plus
Natírat

Váleþkovat

Na dveĜe

Na kovy

Druh materiálu
HedvábnČ lesklý krycí uretanalkydový lak, pro venkovní i
interiérové použití.

Použití
Pro vytváĜení trvanlivých a elegantních krycích lakových vrstev na
podkladech ve venkovních prostĜedích i v interiérech. Aplikuje se na
pĜíslušnČ upravené podklady jako dĜevo a dĜevové materiály, kovy.
Lak je teplotnČ odolný do 80 °C (suché teplo, nap Ĝ. topná tČlesa).

Vlastnosti
Výrobek se lehce zpracovává, poskytuje vynikající rovnomČrnou,
otČruvzdornou plochu, která se snadno þistí a udržuje. Vzniklá plocha
vzhledem dpovídá všem známým alkydovým pryskyĜiþným povrchĤm,
Rubbol Satura plus se dobĜe roztírá a rychle schne. Na okna
doporuþujeme produktovou Ĝadu Rubbol Ventura.
Hustota:
asi 1,1 kg/l – dle odstínu
VOC údaj:
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): 400 g/l (2007) /
300 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC

PĜi požití je nutno neprodlenČ zajistit lékaĜskou pomoc,
pĜedložit etiketu výrobku nebo jeho obal.
Škodlivý pro vodní organismy, ve vodoteþích mĤže mít
dlouhodobČ škodlivé úþinky. Opakovaný kontakt s pokožkou
mĤže zpĤsobit její vysušení a popraskání,
Pracujte v dobĜe vČtraných prostorách.
Výrobek obsahuje 2 –butanotoxim a karboxyláty. MĤže vyvolat
alergickou reakci.
ýasy schnutí
Normované podmínky dle DIN 50014, teplota 23 °C a
relativní vlhkost vzduchu 50 %.
Suchý na prach: po asi 4 hodinách
Suchý na omak : po asi 6 hodinách
PĜetíratelný
: po asi 16 hodinách
PĜi kolísání teploty a pĜi chladném a vlhkém poþasí se mohou
þasy schnutí prodloužit.
ýistČní náĜadí
ěedidlem ST 825 nebo lakovým benzinem.

Barevné odstíny
Originální bílý.
Ostatní odstíny (C-C 4041, RAL, NCS atd) v systému Color-Mix.
Barevný odstín se posuzuje až po úplném uschnutí laku.

Balení
Plechovka 1 a 2,5 litru (v ýR)

Skladování
StupeĖ lesku
Minimální skladovatelnost 24 mČsícĤ v originálním obalu.
asi 20 – 30 GU/20°
Skuteþný stupeĔ lesku se posuzuje asi až po 2 – 3 týdnech po aplikaci. Použitá balení se musí dobĜe uzavírat, skladovat v chladu a
suchu, chránit pĜed mrazem
Teplota pro zpracovávání
5 – 30 oC, pĜi relativní vlhkosti vzduchu max. 85 %.

Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se
likviduje podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Zpracování
Natíráním, váleþkováním. Optimální výsledek se docílí nanesením laku Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , dovozce a distributor
stavebních barev Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním
o celkové tloušĢce 80 - 100 µm za mokra. K aplikaci jsou vhodné
systému EKO-KOM pod identifikaþním þíslem EK- F05020531.
þínské a smČsové štČtce nebo jemnČjší pČnové váleþky.
ěedČní
Materiál se zpracovává neĜedČný, viskozita je nastavena pro okamžité
použití.
SpotĜeba
SpotĜeba by se mČla pohybovat kolem 70 ml/m2 , což
odpovídá vydatnosti asi 14 m 2 /litr. PĜesné hodnoty se stanovují
zkouškou.
Skupina výrobkĤ
Uretanalkydový lak, s minimem aromátĤ (kód výrobku M-LL02)
Složení dle VdL
Modifikovaná alkydová pryskyĜice, anorganické i organické pigmenty,
kysliþník titaniþitý, kaolín, silikáty, alifáty, sušidla, aditiva
Oznaþení stupnČ nebezpeþí
Symbol nebezpeþnosti: UN: 1263 Paint VSE (osvobozen dle ADR 2.2. 3. 1.5)
Bod vzplanutí: +40 °C
Zápalný.
ChraĖte pĜed dČtmi!

Zpracování
Základní pravidla
Veškeré povrstvovací procesy a pĜípravné práce musí být
provádČny s ohledem na skuteþné potĜeby daného objektu a
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavkĤm,
jenž jsou na nČ kladeny. Viz též VOB , díl C, DIN 18363,
odstavec 3 – malíĜské a lakaĜské práce.
PĜi odstraĖování starých lakových vrstev broušením þi
opalováním mohou vznikat nebezpeþné prachy, výpary þi
aerosoly. Tyto práce je nutno provádČt v dobĜe vČtraných
prostorách a v pĜípadČ potĜeby je nutno použít pĜimČĜené
ochranné pomĤcky a respirátory.
Venkovní díly z jehliþnatého dĜeva je doporuþeno impregnovat
pĜípravkem Cetol Aktiva (zkoušený ochranný chemický
prostĜedek na dĜevo dle DIN 68800, díl 3). nebo Cetol BL
Aktiva (ochrana proti promodrání).
Pro použití nátČrové hmoty Sikkens Rubbol Satura plus by
mČla vlhkost dĜeva být max. 15 %.
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Podle smČrnic na povrstvování oken, které vydal Spolkový výbor pro
barvy a ochranu vČcných hodnot, norem VOB, díl C, DIN 18363 a
doporuþení Institutu okenní techniky v Rosenheimu musí být dĜevČné
stavební díly pĜed zabudováním do stavby opatĜeny
ze všech stran minimálnČ jednou základní vrstvou a minimálnČ jednou
mezivrstvou. Impregnaci v tomto pĜípadČ nelze považovat za základní
vrstvu.
Podklad musí být þistý, suchý a nosný, prostý všech þástic a vrstev,
které mohou ovlivĖovat pĜilnavost nátČrĤ, jako jsou napĜíklad vosky,
politury apod. PĤvodní vrstvy nátČrĤ je tĜeba provČĜit z pohledu
snášenlivosti materiálĤ a také pĜilnavosti následných nových vrstev
(v pĜípadČ zašedlých a povČtrností poškozených ploch je nutno
podklad odbrousit až na zdravé dĜevo). Mezi jednotlivými vrstvami
musí následovat mezibrus.

Mezivrstva
Rubbol Vorlack plus
Finální vrstva
Rubbol Satura plus

PĜi prvních povrstveních a pĜi renovacích
VČtší defekty ve dĜevČ se vyspraví tmelem Componex WR
Fast. OtevĜené spáry, trhliny a otvory se po základním nátČru
tmelí ochranným tmelem Kodrin Seal. Zasklení se tmelí
k tomu urþeným pĜíslušným tČsnicím tmelem.
2. Renovaþní systémy

Pokyn
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické
úrovnČ. Jejich životnost je závislá na mnoha okolnostech. TČmi jsou
zvláštČ druh a typ povČtrnostní zátČže, konstrukþní ochrana dílu,
mechanické zatČžování dílu a v neposlední ĜadČ i volba odstínu
zpracovávané nátČrové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a
provedení nátČrových prací musí odpovídat potĜebné a poznané úrovni
vČdy a techniky. Pro dlouhodobou životnost je tĜeba vþas provádČt
pĜíslušnou údržbu a renovaci nátČrĤ. Prosím, sledujte pokyny
Spolkového výboru pro barvy a ochranu vČcných hodnot (v SRN), dále
se Ĝićte tzv. nátČrovými tabulkami, vydanými IFT v Rosenheimu a
dalšími publikacemi.

NátČrový systém
1. První povrstvení

1. 1 Podklad dĜevo, venkovní díl
Impregnace podle DIN 68800, díl 3
Pouze jehliþnaté dĜevo, venkovní díly - Cetol Aktiva
Základní nátČr
Rubbol Grund plus
Mezivrstva
Rubbol Grund plus nebo Rubbol Satura plus
Finální vrstva
Rubbol Satura plus

2. 1 Stará, neporušená povrstvení
PĜíprava podkladu
Podklad se peþlivČ oþistí od volných þástic, omyje se 10 %
amoniakovým roztokem a opláchne þistou vodou.
Základování podkladu, místa s holým dĜevem
Rubbol Grund plus (v pĜípadČ jehliþnatého dĜeva ve
venkovním použití je nutno tato místa impregnovat Cetolem
Aktiva)
Mezivrstva a finální vrstva
Viz bod 1. 2
2. 2 Stará, narušená povrstvení
PĜíprava podkladu
Staré nelnoucí a porušené povrstvení se odbornČ a kompletnČ
odstraní.
Základní nátČr
Viz bod 2. 1
Tmelení (je-li tĜeba)
MístnČ nebo celoplošnČ Kodrin Spachtel.
Viz bod 1. 2.
Mezivrstva a finální vrstva
Viz bod 1. 2

Pokyn
Uvedené návrhy nátČrových systému a provádČní pĜíprav
podkladĤ je tĜeba chápat jako možné pĜíklady z nČkolika. Na
základČ rozmanitosti podmínek u jednotlivých objektĤ je tĜeba
je odbornČ a kvalifikovanČ vyzkoušet. Další informace o
nátČrových systémech jsou na vyžádání.
Bílé odstíny a odstíny od bílé odvozené mají za umČlého
svČtla a za nedostatku denního svČtla sklon k nežádoucím
barevným zmČnám. V pĜípadech použití Ĝedidlových lakĤ se
tento charakteristický jev navíc zesiluje v tmavých prostorách
a v pĜítomnosti výparĤ amoniaku. VnitĜní prostory nábytkových
dílĤ by nemČly být povrchovČ upravovány Ĝedidlovými laky.

1. 2 Podklad dĜevo, interiér
Základní nátČr
Rubbol Grund plus
Tmelení (dle potĜeby)
Kodrin Spachtel plošnČ 1- 2 x
Mezivrstva
Rubbol Vorlack plus nebo Rubbol Satura plus
Finální vrstva
Rubbol Satura plus

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.

1. 3 Podklad z železných kovĤ þi oceli
PĜíprava podkladu
Úprava podkladu – stupeĖ odrezení, otryskání St.2, pĜípadnČ PMA
podle EN ISO 12944-4
Základní nátČr
1 x Redox AK Primer nebo 2 x Redox BL Multiprimer
Mezivrstva
Rubbol Grund plus nebo Rubbol Vorlack plus
Finální vrstva
Rubbol Satura plus
1. 4 Neželezné kovy
PĜíprava podkladu
Podklad (zinek) je nutno pasivovat amoniakovým roztokem a lehce
pĜebrousit moltoprenovou houbiþkou, opláchnout vodou, osušit.
Základní nátČr
Redox AC Multi Primer (venkovní díl) nebo Redox BL Multi Primer
(interiér, exteriér)
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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
www.jipa.cz
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