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Kodrin WV 456 
 
 
 

 
 

 
Použití 
 

K bezpe�nému uzav�ení pór�  u �elních �ez� d�ev�ných díl� p�ed 
vniknutím vlhkosti. 
 
Ur�eno pro pr�myslovou výrobu.                   
 

Vlastnosti 
 

Kodrin WV 456 je  lehce zpracovatelný, bez  zápachu,  rychle 
zasychá  a je šetrný v��i životnímu prost�edí. Kvalitní zatmelení  
�elních zón  p�edstavuje dlouhodobou ochranu d�ev�ného dílu p�ed 
vniknutím vlhkosti, podstatn� snižuje drsnost podkladu a zabra�uje 
následnému odprýskávání laku. 
 
Barevný odstín 
Bezbarvý 
Druh pojiva 
Akrylátové polymery 
Hustota (spec. hmotnost)  
Asi 1,03 kg/l 
Balení 
750 ml 
Skladování 
Minimální skladovatelnost originálního balení je 1 rok. Použitá balení 
dob�e uzavírat. Skladovat v chladu a suchu. 
 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje 
podle p�edpis� platných v �R. 
 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor stavebních barev 
Sikkens v �R,  je registrována v recykla�ním systému EKO-KOM pod 
identifika�ním �íslem EK- F05020531. 
 

Ozna�ení stupn� nebezpe�nosti 
 
Ozna�ení stupn� nebezpe�í: - 
Chra�te p�ed d�tmi.  
Výpary / aerosol nevdechovat! 
 

 

Zpracování 
 

Základní pravidla 
P�i aplikaci nát�rových systém� Sikkens by m�la vlhkost 
povrstvovaného d�eva ležet v intervalu od  12 do 15 %. 

V souladu s  pokyny obsaženými ve sm�rnicích  Výboru pro barvy a 
ochranu v�cných hodnot ( List  3/18), sm�rnive VOB díl 3, DIN 18363 
a doporu�ení  institutu IFT v Rosenheimu, musí být všechny d�ev�né 
stavební díly p�ed zabudováním do stavby opat�eny ze všech stran  
minimáln� jednou vrstvou základního nát�ru a nejmén� jednou 
mezivrstvou. Celková minimální tlouš�ka obou suchých vrstev by 
m�la být nejmén� 30 μm. 

Zpracování Kodrinu WV 456 se provádí st�rkováním  �i natíráním 
vhodným št�tcem. 

�ed�ní 
Kodrin WV 456 se se obvykle používá ne�ed�ný 
Spot�eba 
Asi 100 ml/m2 
Minimální teplota pro zpracovávání 
15-25 oC pro podklad, vzduch a materiál, p�i relativní vlhkosti 
vzduchu asi 60 %. 
Doba schnutí  
Normované podmínky dle  DIN 50014  
 23 °C / relativní  vlhkost vzduchu 50 %  
Suchý na  prach:    asi po 1 hodin� 
Brousitelný: asi po 2 hodinách 
P�etíratelný:  asi po 1 hodin�, vodovými NH 
   asi po 6 hodinách, NH syntetickými   
          
P�etírat lze jen zcela suchý a transparentní  tmel. 
�as schnutí závisí samoz�ejm� na tlouš�ce aplikované vrstvy, dále 
m�že být ovlivn�n i p�ítomností doprovodných látek ve d�ev�, rovn�ž 
také m�že dojít k prodloužení �asu schnutí vlivem p�sobení chladu a 
vlhka okolního prost�edí.  
 
P�i schnutí je t�eba dbát o dostate�nou vým�nu a temperaci vzduchu 
v prostorách schnutí 

�išt�ní ná�adí 
Vodou s p�ídavkem b�žného saponátu ihned po použití, nebo �isticím 
prost�edkem ST 830* (�isticí roztok). 
 

Nát�rový systém 
 
Kodrin WV 456 se aplikuje na �elní �ezy  až po úplném zaschnutí 
základního nát�ru a provedeném p�ebroušení. Po zaschnutí  mohou 
být ošet�ené  �elní  zóny / �ezy opat�ovány mezivrstvou a finální 
vrstvou laku. 
  
Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte neprodlen� 
technické poradenství u zástupc� firmy Sikkens v �eské republice. Za 
nesprávné, nevhodné �i neodborné použití výrobku nebo jeho 
zneužití výrobce ani dodavatel neru�í.                         
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Druh materiálu 
Rychle schnoucí, vodou �editelná bezbarvá tmelicí hmota na 
ochranu �elních �ez� u d�ev�ných stavebních díl�. 
 

  

 

Ostatní výrobky 
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