
Prosím, respektujte p�íslušný Technický list 

Všechny údaje o našich produktech obsažené v této publikaci nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, zp�sobilost, kvalifikace a funkce rovn�ž i ú�el použití našeho zboží  se stanovují výhradn� jen podle popis� produkt�, které jsou základem 
p�íslušných prodejních smluv. V každém p�ípad� jsou p�ípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemn� ujednáno n�co jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Na uvedené struktury vrstev a podklady nevznášíme 
žádný nárok na úplnost,  p�edstavují pouze možné p�íklady. Kv�li zna�nému množství  podklad� a podmínek objektu není kupující/uživatel zprošt�n své povinnosti, aby u našich materiál� na vlastní odpov�dnost odborn� vyzkoušel jejich zp�sobilost pro 
p�edpokládaný ú�el  použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle sou�asného stavu techniky. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tato publikace platnost.  
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Použití 
 

Rubbol WF 380 slouží k vytvá�ení mezivrstev a finálních vrstev na 
d�ev�ných stavebních dílech v nát�rovém systému Sikkens.  Lze jej 
aplikovat v jedné vrstv� o síle 300 μm mokré vrstvy v silnovrstvém 
systému, nebo v jedné �i  dvou vrstvách v tenkovrstvém systému. 
 
K použití v pr�myslové výrob�. 
 

 

Vlastnosti 
 
Výrobek  poskytuje homogenní  povrch i na hrub� porézních 
listnatých d�evinách,  výborn� odolává pov�trnostním vliv�m. Mezi 
další vynikající vlastnosti Rubbolu WF  380 pat�í zejména vysoká 
izola�ní schopnost nát�rového filmu proti pr�niku a probarvení 
doprovodnými látkami ve d�ev�, má rovn�ž  dobrou odolnost proti 
slepování d�ev�ných díl�.  
Výrobek je zvláš� vyvinut i pro jednovrstvou aplikaci na za�ízení ESTA  
( elektrostatické nanášení). 
 

Barevné odstíny 
Bílá, RAL 9016  (Verkehrsweiss), RAL 9010 (Reinweiss) a barevné 
odstíny dle Color Conzept 4041, RAL, NCS. 
Odlišné lesky ovliv�ují vnímání shodných barevných odstín�.  
Množství a druh pigment� mohou u n�kterých barevných tón� 
zeslabovat kryvost.  

Stupe� lesku 
Hedvábn� matný  ( 18 – 28 GU/60° ) 
 
Druh pojiva 
Disperze �istých akrylát� 
Pigmenty 
Titandioxidrutil       
Hustota (spec. hmotnost)  
Asi 1,07 - 1,17 kg/l, závisí na barevném  odstínu 
Balení 
Bílý 20 l  
 120 l sud (ne odstín Reinweiss) 
Barevný: 5 l  
 20 l  
 60 l sud (tónování pouze ve výrobn�) 
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. 

 

 
Ozna�ení stupn� nebezpe�nosti 
Symbol nebezpe�nosti: - 
Výpary �i aerosol nevdechovat. 
P�i nedostate�ném odv�trávání používejte ochranné pom�cky.  Na 
požádání je možno obdržet bezpe�nostní list . 

Sm�rnice VOC 
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): 150 g/l (2007) / 130 
g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC. 
Bezpe�nostní pokyny 
I p�i zpracovávání lak� �i lazur, které obsahují minimum škodlivých  
látek, je nutno dodržovat obvyklé bezpe�nostní p�edpisy. 
  
 

Zpracování 
 

Základní pravidla 
Pro použití povrstvovacích systém� Sikkens by m�la vlhkost d�eva 
ležet mezi  12 až 15 %.  

 
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 mezivrstvou, 
p�i�emž výsledná tlouš�ka suché vrstvy by m�la být minimáln� 30 μm. 
Volba a použití nát�rového systému, p�edevším také barevného 
odstínu, by m�la tato kritéria rovn�ž respektovat.  Povrch musí být 
suchý, bez p�ítomnosti mastnoty a prachu.  Tmavá povrstvení mohou 
zp�sobit místní p�eh�átí povrchu slune�ním zá�ením ( až 80 °C).   
 
Zpracování Rubbolu WF  380 se d�je  vysokotlakým st�íkáním. 
 
U listnatých  a zejména u tropických d�ev, která mají vysoký obsah 
doprovodných látek, hrozí nebezpe�í, že n�které ve vod� rozpustné 
látky mohou zp�sobit nežádoucí probarvení nát�rového filmu. 
K zabrán�ní tohoto jevu je nutné použít jako materiál na mezivrstvu 
Rubbol WM 270*. 

�ed�ní 
V p�ípad� pot�eby �edit vodou. 
Spot�eba 
Spot�eba by se m�la pohybovat mezi 150 až 300ml/m2 , záleží 
na síle aplikované vrstvy, bez prost�iku. 
Minimální teplota pro zpracovávání 
15-25 oC pro podklad, vzduch a materiál, p�i rel. vlhkosti 
vzduchu asi 60%. 
�asy schnutí 
za podmínek normy DIN 50014, teplota 23 °C, relativní vlhkost 
vzduchu 50 %. 
Suchý na prach     po asi 60 minutách 
P�etíratelný           po asi 4 až 6 hodinách vodou  

 St�íkat Na okna 
  

Na dve�e 
  

Na �áste�n� 
stálorozm�ro-

vé  díly  

P�ed použitím 
rozmíchat 

Vodou 
�editelný 

 

Chránit p�ed 
mrazem          

  
Skladovat v 

chladu 

  
Ná�adí �istit 

vodou 

    

Rubbol WF 380 
 
 

Druh materiálu 
Vodou �editelná, hedvábn� matná nát�rová  hmota na 
vytvá�ení mezivrstev a finálních vrstev na d�ev�ných 
stavebních dílech. Pro venkovní i vnit�ní použití. 
 

  

 

Krycí povrstvení 
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Rubbol WF 380 
 
 

                              �editelnými barvami 
                              po asi 4 dnech  ( 96 hodinách) 
                             syntetickými barvami 
P�i schnutí je t�eba zajistit dostate�nou teplotu a vým�nu vzduchu. 
 
 
�išt�ní ná�adí 
Vodou ihned po použití , event. s p�ídavkem obvyklých �isticích 
prost�edk� pro domácnost nebo s ST 830* (�isticí roztok). 
 

Nát�rový systém 
 
1. Stálorozm�rové d�ev�né  díly  
 
Impregnace podle DIN 68800, díl 3 
(Zkoušeno dle EN 152.1, EN 113 a RAL) 
Cetol SV 868* 
Cetol WV 881* 
Cetol WV 886* 
 
Základování 
Rubbol SP 110* 
Rubbol WP 170* (jen pro tropické a listnaté d�eviny) 
Rubbol WP 175* (zkoušeno dle EN 152.1, separátní impregnace  
                                 proti promodrávání m�že odpadnout)       
Rubbol WP 176* 
Mezivrstva 
Cetol WM 660*/662* 
Rubbol WP 175* 
Rubbol WM 260* 
Rubbol WM 270* (jen pro tropické a listnaté d�eviny)  
Rubbol WF 380  bílý/barevný  
 
Finální nát�r         
Rubbol WF 380  bílý/barevný 
 

 
 
 
 
  
2. �áste�n� stálorozm�rové d�ev�né díly 
U t�chto díl� a konstrukcí dochází k v�tším tvarovým  a rozm�ro- 
vým zm�nám vlivem kolísající vlhkosti d�eva, proto je nutno  
aplikovat tenkovrstvé systémy dle bodu 1. Celková tlouš�ka 
mokrého filmu by nem�la p�ekro�it 200 μm. Od mezivrstvy 
je t�eba upustit. 
 
 
Pokyn 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte neprodle- 
n� technické poradenství u zástupc� firmy Sikkens v �eské re- 
publice. Za nesprávné, nevhodné �i neodborné použití výrobku 
nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel neru�í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka st�íkání 
 
Zp�sob aplikace    Airless   

 
Airless + vzduch 

Tlak ( bar) 100 – 120 80 - 100 
Velikost trysky mm 0,28 - 0,33 = 0,011 – 0,013 inch 0,28 - 0,33 = 0,011 – 0,013 inch 
Úhel st�íkání ° 20 – 50 20 - 50 
Tlouš�ka mokré vrstvy μm  150 – 300 150 - 300 
	ed�ní Žádné max. 5 % 
 
Poradenské služby k automatickým  st�íkacím za�ízením na požádání. 
 


