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Použití 

 

Pro vytváření krycích základních  lakových vrstev na podkladech  jako 
je dřevo, staré očištěné a obroušené nátěry na bázi alkydových 
pryskyřic, beton, omítka, azbestocement a PVC (s výjimkou 
polyolefínů, jako PE a PP).  
 
 

Vlastnosti 
 

Výrobek velmi dobře lne na nosných podkladech, jako je neošetřené 
dřevo, staré nátěry, antikorozní základy a omítky, snadno se aplikuje, 
má dobrý rozliv, povrch zůstává dlouho „otevřený“, rychle schne a 
tvrdne, výborně  reguluje vlhkost, snadno se aplikuje. Nátěr 
nezmýdelňuje, je nehořlavý.  
 
Hustota:                                      bílá: asi 1,32 kg/l  
Viskozita balení:      90 KU. 
Přilnavost:     velmi dobrá, i ve vlhkém prostředí, na 
                                                   neošetřené dřevo  a staré alkydové  
                                                   pryskyřice nebo vodouředitelné barvy 
Obsah pevných částic:              bílá:  asi  55% hmot. = 35 % obj. 
Elasticita:      velmi dobrá 
VOC údaj: 
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): 150 g/l (2007) /  
130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC. 
 

Barevné odstíny 
Bílý a téměř všechny odstíny dle vzorkovnice Sikkens 4041 Color 
Concept 
V ČR pouze bílý                                               
 

Stupeň lesku 
Cca 15 GU/60°C (ISO 2813) mírný saténový lesk 
 

Teplota pro zpracovávání 
7 – 30 

o
C,  při relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %. 

 

Zpracování 
Natíráním.  
 

Ředění 
Je-li to nutné, max. 5% vody. 
 

Praktická vydatnost:  
Cca 12 m²/l 
Vydatnost je silně závislá na metodě aplikace, kvalitě a povaze 
podkladu. 
   

Časy  schnutí 
teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. 
 
„open time“:          6 – 8 min. 

Suchý na prach:  po asi 1 hodině 

Nelepí:              po asi 2 hodinách 

Přetíratelný        : po asi 5 hodinách 

V jednom dni je možná aplikace více vrstev. Schnutí může být 

negativně ovlivněno nízkou teplotou a vysokou relativní 

vlhkostí vzduchu. 

Přetíratelnost: 

Dobře přetíratelný materiály Rubbol BL Primer, Rubol BL 

Azura, Rubbol BLSatin a Rubbol BL Satura 

Odolnost ve venkovním prostředí:   

2 vrstvy Rubbol BL Primer mohou odolat 1 rok bez aplikace 

vrchního nátěru 

 

 

Čistění nářadí 
Vlažnou vodou. Nepoužívat horkou vodu. 
 

Balení 
Plechovka  1  a 2,5 litru  
 

Skladování 
Chraňte před mrazem,  skladovat v chladu a suchu (5-30°C). 
 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle předpisů platných v ČR. 
Pozn:  Firma JANKU CZ s.r.o. , výhradní distributor stavebních 
barev Sikkens v ČR,  je registrována v recyklačním systému 
EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F00190302. 
 
 

Zpracování 
 

Základní pravidla 
 Při renovování nátěrů venkovních ploch stálorozměrových 
dřevěných stavebních dílů  je nutno zkontrolovat i vnitřní 
plochy, v případě potřeby je nutno tyto plochy renovovat 
stejným nátěrovým systémem. 
 

Nátěrový systém  
 

Nové nebo holé dřevo: 
Odmastit 
Aplikovat první vrstvu materiálu Rubbol BL Primer 
Obrousit a opravit nerovnoměrnosti. 
Aplikovat vrstvu vodou ředitelného laku. 
Obrousit a aplikovat finální vrstvu vodou ředitelného laku. 
(Jednu nebo dvě vrstvy). 
 
Staré neporušené vrstvy:  
Očistit neporušené vrstvy vodou a amoniakem a obrousit. Na 
holé části aplikovat Rubbol BL Primer . 
Obrousit a aplikovat finální vrstvu vodou ředitelného laku. 
(Jednu nebo dvě vrstvy). 
 
Tvrzené PVC: 
Očistit, obrousit a odmastit. 
Aplikovat Rubbol BL Primer  
Obrousit a aplikovat finální vrstvu vodou ředitelného laku. 
(Jednu nebo dvě vrstvy) 

 
Natírat                               

  

 
Chránit před 
mrazem 

   Rubbol BL Primer  
 

 

Druh materiálu 
Základní krycí nátěr na dřevo a ostatní podklady pro venkovní 
i interiérové použití, na bázi vodouředitelné polyuretanové 
disperze   

 
 

         

          

  

 

Krycí laky 
 
Technický list Stav: srpen 2020  

Stav: červen 2006 
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Ocelové konstrukce: 
Aplikovat minimálně 2 vrstvy antikorozního materiálu Redox AK Primer 
Aplikovat mezivrstvu Rubbol BL Primer 
Aplikovat finální vrstvu vodou ředitelného laku.  (Jednu nebo dvě 
vrstvy).  
 
Zinek a pozinkovaná ocel:  
Odmastit, obrousit. 
Aplikovat Redox AC Multiprimer 
Aplikovat další základní nátěr Rubbol BL Primer a následně aplikovat 
finální nátěr vodouředitelného laku. (Jednu nebo dvě vrstvy) 
 

 
Poznámka:  
Aby se zabránilo výronu z některých typů dřeva (např. Merbau, tmavě 
červená Meranti, dub, Afzelia) a aby se zabránilo žloutnutí suků 
borového dřeva, je třeba aplikovat základní nátěr Rubbol BL 
ISOPRIMER  
 
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 Coatings 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. 
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