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Kodrin WV 472 

Použití 
Polotransparentní t�snicí elastický tmel na  zatmelení V- spár i 
�elních �ez� u d�ev�ných stavebních díl�, p�edevším však V – spár o 
radiusu max. 3 mm  u oken a dve�í. Chrání V- spáru p�ed vniknutím 
vody. 

Ur�eno pro pr�myslovou výrobu  a výhradn� v doporu�ených a 
osv�d�ených nát�rových systémech Sikkens. 
Pozor! Kodrin WV 472 se používá výhradn� k ut�sn�ní p�iznaných V-
spár u oken �i dve�í, resp. k zat�ení malých �elních �ez�. Není 
vhodný   k ut�s�ování podélnách spár, jako jsou u palubkových 
dve�í �i u dve�ních kazet, zat�žovaných venkovní pov�trností.    
          

Vlastnosti 
Kodrin WV 472  je  elastický, lehce zpracovatelný, polotransparentní 
t�snicí tmel, j e bez  zápachu a je šetrný v��i životnímu prost�edí. 
Správn� zatmelená V – spára p�edstavuje dlouhodobou ochranu  
d�ev�ného dílu p�ed vniknutím vlhkosti a zabra�uje následnému 
odprýskávání laku. 

Barevný odstín 
Polotransparentní (p�i aplikaci nejprve bílý, po uschnutí polo-
transparentní) 

Druh pojiva 
Speciální disperzní polymery 

Hustota (spec. hmotnost)  
Asi 1,10 kg/l 

Balení 
Kartuše 320 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. Bezpe�nostní list na vyžádání. 
Výpary / aerosol nevdechovat! 

Obecné pokyny

I p�i zpracovávání lak� a lazur, obsahujících nepatrná množství 
škodlivin, je t�eba dodržovat obvyklá bezpe�nostní pravidla.  

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

Veškeré povrstvovací hmoty Sikkens dnes odpovídají vysokým 
technickým standart�m. Trvanlivost a životnost nát�r� na mnoha 
faktorech. Mezi n� pat�í zejména druh a zp�sob namáhání 
pov�trností, konstruk�ní ochrana, mechanická zát�ž a volba 
barevného odstínu. Charakter zhotovení a kvalita podkladu a 
provedení nat�ra�ských prací musí odpovídat nejnov�jším poznatk�m 
sou�asné v�dy a techniky. Pro dlouhodobou životnost nát�r� je 
následná pé�e o n� nezbytná, rovn�ž je t�eba dbát o v�asné 
renovace nát�r�. Respektujte pokyny, obsažené ve sm�rnicích 
Výboru pro barvy a ochranu v�cných hodnot, institutu IFT v 
Rosenheimu a ostatních ve�ejn� dostupných publikacích. 

Zpracování Kodrinu WV 472 se provádí pomocí aplika�ní pistole, tmel 
se vtla�í do spáry a a prstem set�e (pokožku je možno chránit 
vhodnou rukavicí �i návlekem) 

Pokud se v systému použije jako mezivrstva Rubbol WM 270, musí 
se Kodrin WV 472 aplikovat až po provedení této mezivrstvy! 

�ed�ní 
Kodrin WV 472  se  používá ne�ed�ný 

Spot�eba 
Asi 50 ml na 1 bm V – spáry. Velmi závisí na hloubce spáry. 

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 / relativ ní  vlhkost 
vzduchu 50 %  
P�etíratelný po úplném vytvrzení tmelu, tedy  asi po 2  hodinách, u 
standardní V –spáry, kde je rádius max. 3 mmm. Ideální je ponechat 
tmel polymerovat p�es noc.  P�etírat lze jen zcela suchý a transpa-
rentní  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 

Na okna Chránit p�ed 
mrazem 

Skladovat v 
chladu 

   Ná�adí �istit 
vodou 

Použité 
kartuše dob�e 

uzavírat  

        

Kodrin WV 472  

Druh materiálu 
Elastický,  polotransparentní t�snicí tmel na ošet�ování V – 
spár (do max. ší�e 3 mm). Pro lazurovací nát�rové systémy  
ve venkovním i vnit�ním použití.         

Ostatní výrobky

Technický list   Stav: kv�ten 2008



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

Nát�rový systém 

Kodrin WV 472 se aplikuje do V- spár  až po úplném zaschnutí 
základního nát�ru a provedeném p�ebroušení.  Dbáme, aby V-spára 
byla �istá, bez brusného prachu a ostatních ne�istot a také aby tmel 
ke spá�e �ádn� p�ilnul. Po zaschnutí Kodrinu WV 472  se aplikují 

mezivrstvy a finální vrstvy nát�ru v souladu s ur�ebým nát�rovým 
systémem.  

  
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.                         


