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  ROKO RENOMOZAIK 
    

Charakteristika: 

ROKO RENOMOZAIK je vodou ředitelný lak na bázi akrylátové pryskyříce s přídavkem speciálních aditiv. 

 

Oblasti použití: 
ROKO RENOMOZAIK je vodou ředitelný transparentní lak určený pro renovační nátěry zašlých mozaikových omítek. Starším 

mozaikovým omítkám, které jsou vybledlé a zdegradované v důsledku působení povětrnostních vlivů, vrací původní lesk a optickou 
hloubku. Lak lze požít i na krycí nátěry kamenných (pískovec, vápenec…) objektů a architektonických prvků z přírodního kamene, kde 

vytváří na povrchu lesklý film chránící kámen před nasákáním vody a usazováním nečistot. Film má výbornou odolnost vodě, povětrnostním 

vlivům a UV záření.  
 

Technická data: 

Vlastnosti zaschlého filmu: 

Barevný odstín                                        transparentní 

Stupeň lesku                                             lesk 

Omyvatelnost    natřené povrchy jsou omyvatelné dle EN13300, třída 1. 

 

Vlastnosti  mokré barvy: 

Dodávaná viskozita                                  min. 30s (F4 mm/23°C) 
Hmotnostní sušina                               min. 20 %  

Objemová sušina                20 %         

VOC                  1,8 g/1kg 
Hustota                                            1,0 g/cm3 

                                                                                        

Hořlavost                                                  není hořlavé 
Skladovatelnost                                        24  měsíců při uzavřené nádobě 

                                                                   skladovat ne pod +  5 °C a 

                                                                                                         ne nad + 30 °C 
Teoretická spotřeba                               0,1-0,2 kg/m2 dle způsobu aplikace a stavu podkladu 

 

Zasychací doby: 
                                  st. 1 –proti prachu        po 1 hod.            při 20 °C 

                  st. 4 –proschlý              po 4 hod.            při 20 °C 

        
    

Předúprava podkladu 

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot. Ideální je použití vysokotlakého vodního čistícího 
zřízení. Nesoudržné odlupující se zbytky pojiva z původní mozaikové omítky musí být odstraněny. 

 

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita: 

 

Lak se nanáší v neředěném stavu pomocí štětce, nebo válečku. Lze použít i vzduchové stříkání. 
Teplota podkladu i okolí musí být v rozmezí +10°C až +30°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 50%. Celková spotřeba laku na jednu 

vrstvu je přibližně 0,1 – 0,2 kg/m2 dle charakteru podkladu a způsobu aplikace. Po zaschnutí první vrstvy (cca 5 hodin) lze podle potřeby, 

provést druhý nátěr stejným způsobem. Po dobu vyzrávání (12 hod) nesmí být film vystaven působení vlhkosti, ať formou přímého deště, 
nebo odstřikující vody. 

 

 

Bezpečnost a hygiena při práci: 

Práce s produktem ROKO RENOMOZAIK neohrožuje zdraví při dodržení základních hygienických pravidel. Při práci nejíst, nepít, 

nekouřit. 
Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při aplikaci stříkáním je nutné používat respirační filtr. Pro 

další informace odkazujeme na bezpečnostní list výrobku. 

 

 

Upozornění: 

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše 
uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. 

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.   

 

 

 


