
Prosím, respektujte příslušný Technický list 
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Použití 

 

Jako základní nátěrová hmota, na ocel otryskáním nebo ručně 
zbavenou  rzi, v nátěrovém systému s finálním nátěrem na bázi 
alkydových pryskyřic. 
 
 

Vlastnosti 
 

Redox AK Primer, kromě toho, že má vysoký obsah pevných částic v 
sušině,  poskytuje vynikající antikorozní ochranu,  neobsahuje 
sloučeniny olova ani chromu. Redox AK Primer má dobrou přilnavost 
na otryskaných i na ručně odrezených  ocelových 
podkladech.Přetiratenlý nátěry na bázi alkydových pryskyřic.    
Je teplotně odolný do       suché teplo   
 

Stupeň lesku:                             matný          
Hustota:                                      asi 1,37 kg/dm

3
               

Obsah pevných částic:               asi 67 % obj. 
 
VOC údaj:    
 EU limitní hodnota pro tento výrobek  kat. A/i): 600 g/l (2007) /  
500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 280 g/l VOC. 
                             

Barevné odstíny 
Originální bílý. 
Ostatní odstíny  tónování do příslušné báze) dle vzorkovnice Sikkens 
4041Color Concept. 
 

Zpracování 
Natíráním, válečkováním. 
 

Ředění 
Materiál se zpracovává neředěný, přípravek je připraven k použití. 
 

Doporučené tloušťky suchého filmu 
45 µm za sucha odpovídá asi 7  µm za mokra. 
Tyto doporučené tloušťky suchého filmu platí zejména pro velké 
plochy. V praxi dosažení potřebné tloušťky závisí především na 
teplotě, větrání, kvalitě ředidel, technice provádění nátěru atd. 
   

Praktická spotřeba 
Praktická spotřeba závisí na mnoha okolnostech, zejména na 
způsobu  a podmínkách aplikace, dále na drsnosti podkladu a 
v neposlední řadě i na lidském faktoru. 
11 – 14 m

2
/l 

 

Teplota pro zpracovávání 
8 – 30 

o
C, pro vzduch  i materiál,.    - 4    pro podklad,   při 

relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %.  
 

Časy schnutí 

 

Klimatické podmínky  teplota 20 °C,  relativní vlhkost vzduchu 
 60 %, tloušťka filmu 55 µm. 
 

Suchý na prach:  po asi 4,5 hodinách 

Vyschlý              : po asi 48 hodinách 

Přetíratelný        : nejdříve po asi  2 hodinách 

                           

 

 

Čistění nářadí 

Technickým benzinem 

 

Označení stupně nebezpečí 
Symbol nebezpečnosti: - 
ADR: UN1263 
Hořlavý. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zamezte styku s kůží a očima.  
Nevylévejte do kanalizace. 
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení. 
Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. 

Balení 
Plechovka 1 a  2,5   litru  v ČR  
 

Skladování 
Použitá balení se musí dobře uzavírat, skladovat v chladu a 
suchu, chránit před mrazem  5 -       
 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle předpisů platných v ČR. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , distributor stavebních  
nátěrových hmot Sikkens v ČR,  je registrována v recyklačním 
systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531. 
 
 
 
 

Zpracování 
 

Základní pravidla 
Veškeré povrstvovací procesy a přípravné práce musí být 
prováděny s ohledem na skutečné potřeby daného objektu a  
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavkům, 
jenž jsou na ně kladeny.  Viz též VOB ,  díl  , DIN   8 6 , 
odstavec 3 – malířské a lakařské práce.  
 
Při odstraňování starých lakových vrstev broušením či 
opalováním mohou vznikat nebezpečné prachy, výpary či 
aerosoly. Tyto práce je nutno provádět v dobře větraných 
prostorách a v případě potřeby je nutno použít přiměřené 
ochranné pomůcky a respirátory. 
     

Podklad musí být čistý, suchý a nosný, prostý všech částic a 
vrstev, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěrů, jako jsou 
například tuky, oleje, vosky, politury apod. Původní vrstvy 
nátěrů je třeba prověřit z pohledu snášenlivosti materiálů a 
také přilnavosti následných nových vrstev. Mezi jednotlivými 
vrstvami musí následovat mezibrus. 
 

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu 
technické úrovně.  Jejich životnost je závislá na mnoha 
okolnostech.  Těmi jsou zvláště druh a typ povětrnostní 

 
Natírat 

 
Válečkovat 

 

 
Na kovy 

 
 

  Redox AK Primer 
 

 

Druh materiálu 
Antikorozní základní nátěrová hmota na bázi alkydových 
pryskyřic, s vysokým obsahem pevných částic.            

          

          

  

 

Krycí laky 
 
Technický list Stav: duben 2011 

Stav: červen 2  6 



 

Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!  Telefon/fax : +420 482 411 011                            
Distributor v ČR :                                                 e-mail: sikkens@jipa.cz 
JIPA, spol. s r.o                  www.jipa.cz           
Družstevní 63 
463 31 Chrastava 

Redox AK Primer 
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zátěže, konstrukční ochrana dílu, mechanické zatěžování dílu a 
v neposlední řadě i volba odstínu zpracovávané nátěrové hmoty. 
Úprava a stav natíraného podkladu a provedení nátěrových prací musí 
odpovídat potřebné a poznané úrovni  vědy a techniky.  Pro 
dlouhodobou životnost je třeba včas provádět příslušnou údržbu a 
renovaci nátěrů.  Prosím, sledujte pokyny Spolkového výboru pro barvy 
a ochranu věcných hodnot  v SRN , dále se řiďte tzv. nátěrovými 
tabulkami, vydanými IFT v Rosenheimu a dalšími publikacemi.  
 

Nátěrový systém 
 

1.  První povrstvení 
Příprava nového železa: 
 
Otryskejte jemným, suchým mediem v souladu se švédskou  normou  
SIS 05 5900-1967 
Sa 2

1
/2 nebo ručně připravené dle St.  

 
 
Základní  a druhý nátěr 
 
 Redox AK Primer  
 
Finální vrstva 
 
Barevný: Rubbol A-Z, Rubbol Gold,…  nebo pro vnitřní použití Rubbol 
Ventura Satin plus, Rubbol Satura plus ….. 
 
 

Poznámka 
Nedoporučuje se nechávat  kovové konstrukce, povrstvené  jednou 
vrstvou Redox AK, vystavené povětrnostním vlivům, déle jak   měsíce 
bez aplikace další vrstvy nátěrového systému. 
Pokud je naneseno více vrstev,  musí být  teplota objektu min.  C nad 
rosným bodem. 
Během schnutí a aplikace musí být zajištěno dostatečné větrání. 
 

Pokyn 
Uvedené návrhy nátěrových systémů a provádění příprav podkladů je 
třeba  chápat jako možné příklady z několika.  Na základě  rozmanitosti 
podmínek u jednotlivých objektů je třeba  je odborně a kvalifikovaně 
vyzkoušet.  Další informace o nátěrových systémech jsou na vyžádání. 
 

Pokyny 
Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně 
technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za 
nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití 
výrobce ani dodavatel neručí. 
________________________________________________________ 
 
Informace o zdraví a bezpečnosti 
Prosím, obraťte se na Bezpečnostní list 
 
________________________________________________________ 
 
Účinnost našich produktů a nátěrových systémů je založena na letech 
praktických zkušeností a výzkumu v našich laboratořích. Zaručujeme, 
že kvalita díla, na nichž jsou naše výrobky používány, splňuje 
kvalifikační předpoklady  Akzo Nobel  oatings dekorativní bv , za 
předpokladu, že všechny námi uvedené instrukce jsou správně 
dodržovány a práce byla provedena v souladu se správným řemeslným 
zpracováním. V případě, že konečný výsledek byl negativně ovlivněn 
okolnostmi mimo naši kontrolu, je veškerá odpovědnost výslovně 
vyloučena a odmítnuta. Kupující musí zkontrolovat, zda dodané 
výrobky jsou vhodné pro zamýšlené použití. Jakmile bude k dispozici 
nová verze tohoto technického listu, tento technický list pozbyde 
platnosti. 


