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Použití 
Pro vytvá�ení krycích základních  lakových vrstev a mezivrstev  na 
podkladech ve venkovních prost�edích i v interiérech.  Aplikuje se na 
p�íslušn� upravené podklady jako je d�evo, neželezné kovy, neutrální 
omítky a tvrzené PVC.  

Vlastnosti 
Výrobek se lehce zpracovává, velmi dob�e lne na nosných podkladech, 
vytvo�ených alkydovými  prysky�icemi, výborn�  reguluje vlhkost 
d�ev�ných podklad�. Nát�r nezmýdel�uje, je pachov� neutrální, šetrný 
v��i životnímu prost�edí a dob�e kryje.  

Stupe� lesku:                             1,5  GU/60° 
Hustota:                                      1,37 kg/l  
Obsah pevných �ástic:               asi  50% hmot. = 34 % obj. 
VOC údaj:                                   max. 90 g/l 

Barevné odstíny 
Bílý a barevný v systému Color-Mix. 
V �R pouze bílý                                               

Teplota pro zpracovávání 
8 – 30 oC,  p�i relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %. 

Zpracování 
Natíráním, vále�kováním. Doporu�eny jsou št�tce  pro aplikaci 
akrylátových barev a mohérové vále�ky.  

�ed�ní 
Zpracovává se ne�ed�ný.  

Spot�eba 
Spot�eba by se m�la pohybovat kolem 80 ml/m2 , což  
odpovídá vydatnosti asi 13 m 2 /litr. P�esné hodnoty  se stanovují 
zkouškou.  
   
Skupina výrobk�
Akrylátový  lak, základovací  (kód výrobku M-GP01) 

Složení dle VdL 
Kopolymer disperzí s akrylátovou prysky�icí, alkydová disperze,  
kysli�ník titani�itý, mastek, slída, kaolin, voda, glykoléter, aditiva, 
konzervanty.  

Ozna�ení stupn� nebezpe�í
Symbol nebezpe�nosti: - 
ADR/GGVS: N.A. 
Chra�te p�ed  d�tmi! 
Pracujte v dob�e v�traných prostorách.  
P�i požití nevyvolávat zvracení, p�ivolejte léka�skou pomoc, p�edložte 
obal nebo etiketu. 

�asy  schnutí 
Normované podmínky dle DIN 50014, teplota 23 °C a 
relativní vlhkost vzduchu 50 %. 

Suchý na prach:  po asi 1 hodin�
P�etíratelný        :  po asi 4 – 5 hodinách 
Brousitelný        : po asi 8 hodinách 

�ist�ní ná�adí 
Vodou ihned po použití, možno použít obvyklé saponátové 
mycí prost�edky. 

Balení 
Plechovka  0,5,  1  a 2,5 litru (v �R pouze 1 a 2,5 l) 

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 1 rok. 
Použitá balení se musí dob�e uzavírat, skladovat v chladu a 
suchu, chránit p�ed mrazem 

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.

Zpracování 
Základní pravidla 
Veškeré povrstvovací procesy a p�ípravné práce musí být 
provád�ny s ohledem na skute�né pot�eby daného objektu a  
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavk�m, 
jenž jsou na n� kladeny.  Viz též VOB ,  díl C, DIN  18363, 
odstavec 3 – malí�ské a laka�ské práce.  

P�i odstra�ování starých lakových vrstev broušením �i 
opalováním mohou vznikat nebezpe�né prachy, výpary �i 
aerosoly. Tyto práce je nutno provád�t v dob�e v�traných 
prostorách a v p�ípad� pot�eby je nutno použít p�im��ené 
ochranné pom�cky a respirátory. 

Materiál se p�ed použitím musí d�kladn� rozmíchat. U 
mnohých druh� d�evin, p�edevším u listnatých,  m�že 
z d�vodu p�ítomnosti doprovodných látek ve d�ev� docházet 
k nežádoucím probarvením následných vodou �editelných 
lakových vrstev.Tato probarvení mohou postihnout základní 
vrstvy, mezivrstvy a i finální vrstvy, aniž by tento jev zpo�átku 
pozorován. 

Venkovní díly z jehli�natého d�eva je doporu�eno impregnovat 
p�ípravkem Cetol Aktiva (zkoušený ochranný chemický 
prost�edek na d�evo dle DIN 68800, díl 3). nebo Cetol BL 
Aktiva (ochrana proti promodrání). 
Pro použití nát�rové hmoty  Rubbol BL Primer  by m�la 
vlhkost d�eva být max. 15 %.  

Natírat Vále�kovat Na dve�e Chránit p�ed 
mrazem 

Na �áste�n�
stálorozm�ro-
vé díly 

Na okna 

        

         

Rubbol BL Primer  

Druh materiálu 
Ekologický základovací lak a lak na mezivrstvy, na bázi 
polyuretanového pojiva,  pro venkovní i interiérové použití.         

Krycí laky
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Podle sm�rnic na povrstvování oken, které vydal Spolkový výbor pro 
barvy a ochranu v�cných hodnot, norem VOB, díl C, DIN 18363 a 
doporu�ení Institutu okenní techniky v Rosenheimu musí být d�ev�né 
stavební díly p�ed zabudováním do stavby opat�eny ze  
všech stran minimáln� jednou základní vrstvou a minimáln� jednou 
mezivrstvu. Impregnaci v tomto p�ípad� nelze považovat za základní 
vrstvu.   
     
Podklad musí být �istý, suchý a nosný, prostý všech �ástic a vrstev, 
které mohou ovliv�ovat p�ilnavost nát�r�, jako jsou nap�íklad vosky, 
politury apod. P�vodní vrstvy nát�r� je t�eba prov��it z pohledu 
snášenlivosti materiál� a také p�ilnavosti následných nových vrstev    
(v p�ípad� zašedlých a pov�trností poškozených ploch je nutno 
podklad odbrousit až na zdravé d�evo). Mezi jednotlivými vrstvami 
musí následovat mezibrus. 

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické 
úrovn�.  Jejich  životnost je závislá na mnoha okolnostech.  T�mi 
jsou zvlášt� druh a typ pov�trnostní zát�že,  konstruk�ní ochrana  
dílu, mechanické zat�žování dílu a v neposlední �ad� i volba odstí- 
nu zpracovávané nát�rové hmoty. Úprava a stav natíraného pod- 
kladu a provedení nát�rových prací musí odpovídat pot�ebné a 
poznané úrovni  v�dy a techniky.  Pro dlouhodobou životnost je  
t�eba v�as provád�t p�íslušnou údržbu a renovaci nát�r�.  Prosím, 
sledujte pokyny Spolkového výboru pro barvy a ochranu v�cných 
hodnot (v SRN), dále se �i	te tzv. nát�rovými tabulkami, vydanými 
IFT v Rosenheimu a dalšími publikacemi.  

P�i renovování nát�r� venkovních ploch stálorozm�rových d�ev�ných 
stavebních díl�  je nutno zkontrolovat i vnit�ní plochy, v p�ípad� pot�eby 
je nutno tyto plochy renovovat stejným nát�rovým systémem. 

Nát�rový systém 

1.  První povrstvení 

1. 1  Podklad d�evo, venkovní díl 
Impregnace podle DIN 68800, díl 3  
Pouze jehli�naté d�evo, venkovní díly - Cetol Aktiva nebo Cetol BL 
Aktiva.
Základní nát�r     
Rubbol BL Primer 
Mezivrstva 
Rubbol BL Primer, nebo Rubbol Extraweiss , Rubbol BL Satin 
Finální vrstva 
Výrobek �ady Rubbol (BL Satura, BL Satin,  Satura, AZ, DSA, Azura, 
Gold,  EPS aj.)   

1. 2  Podklad d�evo, interiér 
Základní nát�r     
Rubbol BL Primer  
Tmelení (dle pot�eby) 
Kodrin Spachtel plošn� 1- 2 x 
Mezivrstva 
Rubbol BL Primer, nebo jiný výrobek �ady Rubbol 
Finální vrstva 
Výrobek �ady Rubbol (BL Satin, Extraweiss, BL Satura, AZ, 
Satura,DSA, Azura, Gold,  EPS aj.)   

1. 3 Podklad z železných kov� �i oceli 
P�íprava podkladu 
Úprava podkladu – stupe� odrezení, otryskání St.2, p�ípadn� PMA 
podle EN ISO 12944-4, pouze interiér. 
Základní nát�r 
1 x Redox AK Primer nebo 
2 x Redox BL Multi Primer 
Mezivrstva 
Výrobek �ady Rubbol  (BL Primer, BLSatura, Satura,  AZ, DSA, Azura, 
Gold,  EPS aj.)   

Finální vrstva 
Výrobek �ady Rubbol  
  

1. 4  Neželezné kovy 
P�íprava podkladu 
Podklad je nutno pasivovat amoniakálním roztokem a lehce 
p�ebrousit moltoprenovou houbi�kou, opláchnout vodou, 
osušit. 
Základní nát�r 
Redox AC Mult Primer pro exteriér   
Redox BL Multi Primer pro exteriér i interiér 
Mezivrstva a finální vrstva 
Viz bod 1. 3 

P�i prvních povrstveních a p�i renovacích 
V�tší defekty ve d�ev� se vyspraví tmelem Componex WR 
Fast. Otev�ené spáry, trhliny a otvory se po základním nát�ru 
tmelí ochranným tmelem  Kodrin Seal. Zasklení se tmelí 
k tomu ur�eným p�íslušným t�snicím tmelem.  

2. Renova�ní systémy 
2.  1 Stará, neporušená povrstvení 
P�íprava podkladu  
Podklad se pe�liv� o�istí od volných �ástic, omyje se 10 % 
salmiakovým roztokem a opláchne �istou vodou.  
Základní nát�r       
Rubbol BL Primer  
Mezivrstva a finální vrstva 
Viz bod 1. 2    

2.  2  Stará, narušená povrstvení  
P�íprava podkladu 
Staré nelnoucí a porušené povrstvení se odborn� a kompletn�
odstraní. 
Impregnování 
Viz bod 1. 1 
Základní nát�r   
Viz bod 1.  1                  
Tmelení (je-li t�eba) 
Místn� nebo celoplošn� Kodrin Spachtel. 
Viz bod 1. 2. 
Mezivrstva a finální vrstva 
Viz bod 1. 1    

Pokyn 
Uvedené návrhy nát�rových systému a provád�ní p�íprav 
podklad� je t�eba  chápat jako možné p�íklady z n�kolika.  Na 
základ�  rozmanitosti podmínek u jednotlivých objekt� je t�eba  
je odborn� a kvalifikovan� vyzkoušet.  Další informace o 
nát�rových systémech jsou na vyžádání. 

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. 

                       


