
Prosím, respektujte příslušný Technický list 

AkzoNobel Paints Belgium nv Everest Business Park   –   Leuvensesteenweg 248 B – 1800 Vilvoorde 
 

Distributor v ČR : 
JIPA, spol. s r.o.  Družstevní 63, 463 31 Chrastava sikkens@jipa.cz    www.jipa.cz   Tel: 482 411 026 

     
              

 
 

Použití 
 

Rubbol Satura se používá jako vrchní vrstva na dřevo a kovy, které 
byly předem vhodným způsobem upraveny. 
Také na starých, dobře přilnavých neporušených vrstvách laku. 
 
 

Vlastnosti 
 

Rubbol Satura se vyznačuje vynikajícím rozlivem, dobrou odolností 
proti poškrábání a opotřebení a snadnou aplikací.  
 
Stupeň lesku:               zpočátku : 30 – 40 GU/60̊ 
                                    Po úplném zaschnutí: 20–30 GU/60̊ 
Hustota:                      bílá: cca 1,27 kg/dm3 

Viskozita balení:            asi 0,55 Pa.s při 23̊C 
Obsah pevných částic:  asi 76% hmot., asi 64% obj. – závisí na  
         barebném odstínu 
VOC údaj:  
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): max. 300 g/l (2010). 
Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC.  
 
Erichsenova elasticita: 
       Po 90ti hod. schnutí při 23̊C ˃5,5 mm 
       (závisí na barevném odstínu) 
Mechanické vlastnosti:         
       Velmi dobrá odolnost proti poškrábání  
       a opotřebení 
Omyvatelnost:         dobře omyvatelný pomocí domácích čistících 
                                    prostředků 
Životnost ve venkovním prostředí: 
      Dobrá.  ± 3-4 roky pro 3vrstvý systém   
                                   aplikovaný  na správný  povrch.  

Životnost je určena stavem podkladu a 
zatěžujícími vlivy, atd   

 

Barevné odstíny 
K dispozici v bílé barvě , tónování dle vzorkovnice Sikkens 4041, 5051, 
RAL, NCS a další vzorkovnice. 

  

Teplota pro zpracovávání 
5-30 oC, při relativní vlhkosti vzduchu max. 85%. 
 

Zpracování 
Natíráním, válečkováním, Výrobek je připraven k použití. 
Doporučená tloušťka aplikované vrstvy za mokra je 70 μm, tloušťka 
suché vrstvy je 40 - 45 μm. 
Poznámka: 
Tloušťka mokré vrstvy Rubbol Satura by neměla překročit 75µm 

 

Vydatnost 
Přibližně 14 - 16 m²/litr v jedné vrstvě 
Vydatnost závisí především na metodě aplikace, na kvalitě a povaze 
podkladu.  

 

Časy  schnutí 
teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. 
Suchý na prach:        cca po 3 hodinách 
Suchý k manipulaci :    cca po 5 hodinách 
Přetíratelný:                  cca po 18 hodinách 

 

Čistění nářadí: lakovým benzinem, nebo ředidlem  M 600 

 

Balení 
Plechovka 1 a 2,5 litrů  

 
Skladování 
Skladovat v suchém a mrazuvzdorném skladu při teplotě 
5 – 30°C. 
 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle předpisů platných v ČR. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , dovozce a distributor 
stavebních barev 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.   

 

Specifikace systému 
Impregnujte dřevo  třídy III., IV a V vhodným impregnačním 
prostředkem. 
V závislosti  na typu, stavu povrchu  povrch obrousit, odstranit 
nečistoty, omýt a odmastit. 
Aplikujte základní nátěr na dřevo Rubbol PRIMER PLUS. 
Nechte zaschnout 24 hodin, obruste a zbavte prachu. 
Naneste vrstvu Rubbol Satura. Nechte 24 hodin schnout. 
Lehce obrušte jemným zrnem a odstraňte prach. Dokončete 
vrstvou Rubbol Satura. 
 
Informace o zdraví a bezpečnosti 
Prosím obraťte se na příslušný bezpečnostní list. 
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.  

 

 
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.          
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 Decorative Coatings 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. 
        

     Natírat 
 

Válečkovat  Na okna Na dveře 
 

Chránit před 
mrazem 

 
Na kovy 

 Rubbol Satura 
 
Syntetická hedvábně lesklá vrchní krycí barva, odolná proti 
poškrábání a opotřebení, na bázi alkydové pryskyřice s 
nízkým obsahem rozpouštědel 

          

          

  Krycí laky 
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