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• vodou riediteľná farba s izolačným účinkom  
 
Oblasti použitia: 
Rhenocryl IL 48 L je izolačná medzivrstva s vysokým obsahom sušiny. Je určený ako izolačný základ pre 
drevá s vyšším obsahom vnútorných látok, ktoré môžu spôsobiť zafarbenie povrchu pri bielej alebo rôzne 
farebne pigmentovanej povrchovej úprave. Pri bielej konečnej povrchovej úprave doporučujeme bielu alebo 
bezfarebnú izolačnú medzivrstvu. Pri rôzne farebných povrchových úpravách môže byť medzivrstva biela, 
bezfarebná ale i v patričnom rozsahu odtieňu vrchného laku. 
Po nanesení vytvára do 24 hodín uzatvárací film (izolačný účinok), ktorý zabráni vyvieraniu živíc a ďaľších 
vnútorných látok z dreva na povrch. Rhenocryl IL 48 je určený pre všetky dreviny i pre stavebné diely. IL 48 
je preventívne fungicídne vybavený a je určený pre priemyselné spracovanie. 
 
Vlastnosti: 
Rhenocryl IL 48 L reguluje vlhkosť, rýchlo zasychá. Dodáva sa ako bezfarebný – v nastavený hodvábny mat 
alebo ako biely a pigmentovaný – v nastavení matný. Rhenocryl IL 48 L môže byť nanesený v potrebnej 
izolačnej vrstve v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa na povrchy, ktoré boli predtým základované produk-
tami Rhenocryl TL 45 a Rhenocryl TG 46 . 
 
Postup spracovania: 
 

Spôsob nanášania: striekanie vysokotlakovým striekacím zariadením (tryska 0,28 – 0,33 
mm, hrúbka filtra 100 – 180), tlak na tryske cca 80 barov 

Konzistencia pre spracovanie: neriedený 

Riedenie: vodou 
Čistenie nástrojov: vodou alebo prostriedkom Phasenumwandler VP 724 

Teplota pri spracovaní: doporučená izbová teplota, teplota pri spracovaní by nemala kles-

núť pod 8 °C (rozumie sa teplota materiálu a miestnosti) 

Schnutie pri normálnej klíme: 20 °C, 65 - 75 % relatívna vlhkosť, brúsiteľný po 2 – 3 hodinách 

Spotreba: pre dosiahnutie izolačného účinku – podľa druhu dreva až 200 g/m2
, 

hrúbka vrstvy 200 mikrónov mokrého filmu na jeden nástrek 

Prelakovanie: pri normálnych podmienkach 20 °C, 65 - 75 % relatívna vlhkosť, po 
2 – 3 hodinách, pri urýchlenom schnutí (40 °C) po 1 – 2 hodinách a 
pri teplotách pod 15 °C až po viac jako 6 hodinách 

Skladovanie: v chlade, nie pod 5 °C. V dobre uzatvorených nádobách. V originál-
nom balení je možné skladovať 1 rok 

Všeobecné podmienky: pred použitím a dlhších prestávkach premiešať, nemiešať s  

rozpúšťadlami ani inými vodou riediteľnými produktami 

 
Ďalšie doporučenia: 
Medzivrstvu Rhenocryl IL 48 L nanášajte v dostatočnej vrstve. Počkajte až do úplného preschnutia. Na Rhe-
nocryl IL 48 L je možné vykonávať povrchovú úpravu produktami Rhenocryl DL 89, Rhenocryl DL 90  
a Rhenocryl DSL 88. 
Podľa smerníc pre nátery okien "Farbe und Sachwertschutz" vydaných spolkovým nakladateľstvom SRN, 
VOB časti C, DIN 18363 a doporučení Inštitútu okennej techniky IFT musia byť stavebné diely pred zabudo-
vaním do stavby celoplošne  a zo všetkých strán upravené minimálne základným náterom a medzináterom. 
Pri tvorbe povrchu je potrebné riadiť sa tiež tabuľkou "Náterové skupiny pre okná a vonkajšie dvere", vydané 
Inštitútom pre okennú techniku IFT, zväzok 5.83. 
 
Skladovanie: 
12 mesiacov, chrániť pred mrazom, zabrániť styku s oxidujúcimi predmetmi a kovovými predmetmi bez ne-
rezovej úpravy.  
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Bod vzplanutia a trieda nebezpečnosti:  
Nie je, ustanovenia pre horľaviny sa nevzťahujú, nie je povinnosť značiť z dôvodu obsahu nebezpečných 
látok.  
I pri spracovaní lazúr s nízkym obsahom škodlivín je nutné dodržať obvyklé ochranné opatrenia. 
 
Klasifikácia a označenie prípravku: 
Výrobok nie je podľa zákona v platnom znení klasifikovaný ako nebezpečný. 
 

S 36/37 Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice 
S 29  Nevylievajte do kanalizácie 
S 23  Nevdychujte aerosoly 
S 38  V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov  
 
Prvá pomoc: 
Zamedziť prístupu deťom. Chrániť sa pred vniknutím do očí.  
 

Pri nadýchaní – dýchajte čerstvý vzduch, pri prejave symptómov a pri neurčitých problémoch vyhľadať leká-
ra.  

Pri zasiahnutí kože – umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom, nepoužívať rozpúšťadlá alebo riedidlá. 
 

Pri zasiahnutí očí – roztiahnite viečka a minimálne 10 minút dôkladne vymývajte prúdom čistej vody, poradť 
sa s lekárom. 
 

Pri požití – nevyvolávať zvracanie, ihneď konzultovať s lekárom a postihnutého držať v kľude.  
 
Ekológia: 
Nevylievať do vodstva, odpadových vôd, nekontaminovať zeminu. 
 
Informácie o odpadoch: 
Nevylievať do kanalizácie. Zbytky disperzie laku vyzrážať (zrážadlo  Rhenocoll RTM, pre odfiltrovanie zraze-
niny je možné potom použiť filtračné zariadenie „Rhenocoll Container Entwasserungssystem“, oba tieto prí-
pravky sú v ponuke firmy Rhenocoll) alebo nechať zaschnúť. Vyzrážané a zaschnuté zbytky nie sú 
nebezpečným odpadom.  
Obal s vytvrdnutými alebo zaschnutými zvyškami odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadu! 
 
Dodávané balenia: 
750 ml dóza 
5 l        vedro 
30 l      súdok 
150 l    sud 
 
Upozornenie: 
Tieto údaje sú údajmi orientačnými, ich presnosť je ovplyvnená celou radou faktorov, ktoré ovplyvňujú kon-
krétne podmienky a preto nezakladajú právny nárok. Doporučujeme vykonať vždy skúšku na konkrétne pra-
covné podmienky a druh výrobku. S uverejnením tohoto listu strácajú platnosť predtým vydané technické 
listy. 

 


