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Rhenocoll Stain Extra, Basisfarbe Natur

Špecifikácia:
 
Stredne hrubá  vodou riediteľná lazúra, s vysokým obsahom sušiny,vodeodpudivá pre drevo v exteriéry 
ako aj v interiéry. Určená pre drevodomy, balkóny zábradlia, drevené  fasády, pre  záhradný nábytok, 
pergoly, ploty atď... 
Lázura je paropriepustná spomaluje prudké vysychanie dreva a tým zamedzuje praskaniu dreva a 
vytváraniu výsušných trhlín. Stain Extra  má vysokú odolnosť voči UV žiareniu vďaka vysokému obsahu 
pigmentov. 100% ochrana. Náter zrovnáva nerovnosti, je  šetrný voči životnému prostrediua s neutrálnym
zápachom. Rýchlo schnúca. 
Obzvlášť jednoduchá pre náterové systémy neodkvapkáva,nezateká  ľahko je roztierateľný.
Pri správnom postupe nevytvára tzv.tmavšie flaky ktoré vznikajú pri preteroch (prestrekoch).  

Použitie: 

 Náter štetcom, valcom ,striekanie Airmix, Airless.

 Účinnosť:

 Vybavená chemickou ochranou proti podľa EN 152.1 modrá hniloba, (IPBC a Permethrin)
a EN113 proti hnilobe. Neobsahuje PCP. Lindan a zlúčeniny ortuti. Ochrana proti drevokaznému hmyzu je 
zabezpečená cez Permethrin.

Odtieňe: Dub Svetlý, Borovica, Gaštan , Pínia,Vlašský Orech, Orech, atď...

Stupeň lesku :   pololesk

Podklady pre náter:  Všetky listnaté a ihličnaté dreviny

 Náter:  Odporúčame  2-3 nátery

Spotreba: cca. 50 – 80 ml/m2 pre každý náter.

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max hodnota 130 g/L / hodnota je pri  13 g/L

BAuA Nr.: N-45993
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Pokyny pre spracovanie:
Spracovanie:               neriedený 
Viskozita:    560 mPas, hustomer 6, 100 U/min
Riedidlo :    voda
Čistenie:                                    s vodou alebo riedidlom  140/1400
Čistenie nanášacích automatov:    s vodou, po dlhších časových odstupoch napr. 2-3dni
                                                           pred použitím dočistiť riedidlom.

Teplota pri spracovaní a zrení:     nie pod 8° C ( Materiál  a teplota vzduchu)

Schnutie pri normovanej klíme:        pri 20 °C a  65-75 % relatívnej vlhkosti vzduchu 
                                                             podľa hrúbky filmu  môže byť od 30 do 120min.
                                                             Po 4 hod. Možný ďalší náter.
                                                              

Vlhkosť dreva:            Meké dreviny max 25 % , tvrdé dreviny max.20%.

Skladovanie:     V chlade, nesmie zamrznúť, v originálnom balení 1 rok.

Všeobecné pokyny:   

  Pred upotrebením vždy riadne premiešať.  V žiadnom prípade nemiešať     s  produktamy na báze
organických rozpúšťadiel

Bod zápalu: žiadny

Označovanie: 
N,  Nebezpečný pre životné prostredie.

 Bezpečnostné pokyny:

Pri práci dodržiavať všeobecné zásady  bezpečnosti pri práci. Relevantné bezpečnostné dáta  a pokyny 
nájdete nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných  údajov.

 Balenia: 2,5ltr., 5ltr., 10ltr., 20ltr.  a 1000ltr. IBC

 Servis:
 Naše technické oddelenie Vám rado poradí v každom čase.
Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Rhenocoll-Werk e.K., Industriegebiet, Erlenhöhe 20, 66871 Konken
Tel.: ++49-(0)6384-9938-0, Fax: ++49-(0)6384-9938-112, e-mail: info@rhenocoll.de

www.rhenocoll.de 

mailto:info@rhenocoll.de
http://www.rhenocoll.de/
mailto:info@rhenocoll.de


Version: 2012/08     Seite 3 von 3

ISO
9001

 Technický list
Rhenocoll Stain Extra                                  Art.Nr.: A 3052

Tieto údaje nie sú záväzné a sú založené na praktických skúsenostiach, ako aj vykonávaní   našich 
experimentov a nie sú zárukou vlastností v zmysle  Najvyššej  judikatúry Súdneho dvora. Odporúčame urobiť 
vlastné skúšky, pretože nemáme vplyv na rôznorodosť materiálov a ich spracovanie. Vydaním tohto 
technického listu strácajú platnosť všetky predošle vydané technické listy.
Technický list je vydaný podľa najlepšieho vedomia a svedomia a našich znalostí.
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