ROTOLL BRILLANT
Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE FÁZI ROZPUŠTĚDLA
Popis:
Univerzální vysoce lesklá nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla, určená na povrchovou
úpravu většiny podkladů, zejména kovů a dřeva ale i jiných, v exteriéru a interiéru. Vytváří vysoce napjatý a velmi odolný
povrch. Vyniká dlouhou životností, snadnou aplikací a jednoduchou údržbou. Vhodná pro nové i renovační práce v
suchých i vlhkých místech. Velkou výhodou je vysoká vydatnost nátěru při zachování perfektní kryvosti.
Popis, klasifikace:
Vrchní syntetická nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic, který vytváří po zaschnutí napjatý vysoce lesklý ochranný
a dekorativní povlak, jednosložková.
Odstín:
Bílý, černý
Všechny odstíny ze vzorkovníku GRAND TOTEM, TOTEM, TOTEM PASTEL, RAL – pigmentovatelné z bází Ps, Ms, Ts1
a Ts2.
Použití:
• Vysoce kvalitní ochrana a dekorace stěn, stropů a různých druhů dřevěných a kovových konstrukcí
• Vhodná pro nové i renovační nátěry
Podklad a jeho příprava:
Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující
částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a
podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálý. Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných
skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost nátěrů k podkladům. Pro docílení optimálního výsledku by
měly být podklady rovné a hladké, většinu nerovností a poruch podkladů není schopna tato povrchová úprava
zamaskovat. Proto doporučujeme všechny podklady na bázi hydraulických pojiv povinně přetmelit, ostatní pak dle
potřeby. Podklady na bázi hydraulických pojiv nutno vždy ošetřit vhodnou impregnací. Podklady ze dřeva a jeho
derivátů doporučujeme v případě potřeby pečlivě odmastit (např. pomocí ředidla nebo odmašťovadla) před
provedením impregnačního nátěru. Kovové podklady musí být opatřeny vhodným a dobře provedeným základním
antikorozním nátěrem – viz. tabulka Systémy nanášení.
Nekompatibilní podklady: pačok, klihová barva, ,,mastné“ vápno
Podklady:
Nenatřené:
Interiérové- sádra a její deriváty. Podklady na bázi hydraulických pojiv pečlivě vytmelené nebo vystěrkované
(hladké, rovné).
Interiérové a exteriérové – kovy vždy opatřené vhodným antikorozním základním nátěrem. Dřevo a deriváty dřeva
s výjimkou dřevin exotického charakteru (teak, iroko, západní červená cedr apod.).
Natřené - Výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými nátěrovými hmotami, případně jiné
(konzultujte). U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s námi.
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Systémy nanášení:

Podklady
Impregnace nebo
základní nátěr
1. Vrchní vrstva
2. Vrchní vrstva

Kovy
Ostatní kompatibilní podklady
1 vrstva Tol Prim A nebo
1 vrstva Tol Prim U
Toll-Métaux Antirouille
Rotoll Brillant – ředěný ředidlem S6006 do cca 10% objemu
Rotoll Brillant – ředěný ředidlem S6006 do cca 5% objemu

Aplikace, zpracování:
Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku, popř. konvenční pistolí. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a
celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou
přestávku 24 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +28°C. Před použitím pečlivě
promíchejte a zkontrolujte odstín. Ředíme při požití štětce či válečku ředidlem S6006 (cca 1. vrstva 10%v objemu, 2.
vrstva 5% v objemu) a při použití konvenční pistole ředidlem S6001 (cca 10%v objemu).

Orientační spotřeba (vydatnost):
18 – 20m2/l
V závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení.
Technické údaje:
Obsah sušiny: Váhový……76%
Objemový...60%
Měrná hmotnost: 1,27kg/l
Vzhled filmu: Napjatý, vysoký lesk (stupeň lesku: > 85% pod 60°).
Zážehový bod: 38°C
Čištění a údržba pracovních pomůcek:
Ředidlem S6001, S6005, S6006
Hygiena a bezpečnost práce:
Výrobek Rotoll Brillant (přípravek) je dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako R10-4352/53 Dráždivý, R10 hořlavý, R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, R52-53 Škodlivý pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, S(2-) Uchovávejte mimo dosah dětí, S23 nevdechujte páry/
aerosoly, S24 Zamezte styku s kůží, S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte ihned lékařskou pomoc, S36/37
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice, S51 Požívejte pouze v dobře větratelných prostorách.
První pomoc:
Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický list nebo označení.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě pochybností a jakýchkoli přetrvávajících příznacích přivolejte vždy lékaře. Při větším nadýchání dopravte
postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži
omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. Při zasažení očí
ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15minut s rozevřenými očními víčky. Dopravte postiženého
k očnímu lékaři, zejména jsou-li oči zarudlé, bolestivé nebo při poruchách vidění. Při požití malého množství (doušek)
vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékaře k rozhodnutí o
dalším sledování a hospitalizaci. Předložte lékaři etiketu. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Balení a skladování:
Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním
zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data
výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout.
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Balení:
Bílý – 1l, 3l, 10l
Báze Ps, Ms, Ts1 a Ts2 – 1l, 3l
Upozornění:
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +25°C.
Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění
s firmou EKOBRNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019
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