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  ROKO   
                ANTI-STAIN  VR 085 

 
 

Charakteristika výrobku 
Malířský nátěr na bázi disperze pigmentů, plniv a aditiv ve speciálním akrylátovém pojivu.  

 
Specifické vlastnosti   
ROKO ANTI - STAIN VR 085 je malířská barva pro hobby i profesionální použití. Je určena k překrývání skvrn 

na podkladu, zejména od nikotinu, kouře, sazí, asfaltu, pryskyřic a vody. Zaschlý nátěr zabraňuje prostupu těchto 

skvrn na povrch. Je přetíratelný. Barva se dodává v bílém odstínu. Vhodné lokální použití. 

 

Použití: 

Doporučuje se zejména pro použití na interiérových, i exteriérových omítkách, betonu, sádrokartonových 

deskách, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách, i na masivním dřevu, kde vytváří izolační mezivrstvu bránící 

prostupu barevných skvrn z podkladu. Je možno ji dále přetírat běžnými interiérovými i exteriérovými barvami. 

 

 

Pokyny pro zpracování 
Nanášení:                   natírání, válečkování, stříkání 

Ředění:       nátěrová hmota ROKO ANTI-STAIN je dodávaná ve viskozitě určené k   

                                               aplikaci.  

        V případě potřeby je možné ROKO ANTI-STAIN ředit vodou do 5%. 

Čištění nástrojů:       vodou ihned po zpracování.  

Vydatnost:      6-8 m2/kg  ( pro jeden nátěr podle stavu podkladu) 

Zasychání:      mezi nátěry zhruba 2-4 hod. při 20 °C a 65% rel. vlhkosti.  

                                                

 

Technická data 
Pojivo:        akrylátová disperze 

Měrná hmotnost:       min. 1400 kg/m
3 

Netěkavé látky:                      min. 60% 

Bod vzplanutí:       nehořlavá kapalina 

Lesk        max. 6% 

Bělost:        min.  90% 

VOC         0 g/1kg 

TOC         0 gC/1 kg 

 

Skladovatelnost:       24 měsíců v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C 

 

Provádění nátěru 

 

Příprava podkladu 

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísní napadený podklad 

ošetřit např. ROKO ALG ODSTRAŇOVAČEM a nechat uschnout 24 hod. 

 

Izolační nátěr  

ROKO ANTI-STAIN aplikujeme na ošetřený podklad nejlépe válečkem, štětcem, příp. stříkáním. Barva se 

dodává v aplikačním stavu, podle potřeby ji lze doředit vodou do 5%. Dbáme na rovnoměrné překrytí míst 

s výskytem přetíraných skvrn. Ve většině případů stačí jedna vrstva izolačního nátěru. Pokud je třeba provést 

více nátěrů, je třeba počkat, až předchozí vrstva uschne – tj. 2-4hod. 
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Krycí vrstva 

Zaschlý ROKO ANTI-STAIN lze přetírat všemi běžnými interiérovými i exteriérovými barvami, např. ROKO 

INTERIER SUPER, ROKOFAS AKRYL, ROKOFAS SILIKON, příp. ROKOSIL AQUA ET. Plochy ošetřené 

ROKO ANTISTAINEM není před následným přetíráním třeba penetrovat.  Nátěr provádíme do sjednocení 

barevného odstínu celé natírané plochy.  

 

Poznámka: 

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Při 

dlouhodobém působení povětrnostní vlhkosti v exteriéru může dojít ke zhoršení izolačních vlastností nátěru. 

 

Upozornění: 

Informace uvedené v tomto údajovém listu mají pouze poradenský charakter a nejsou zcela vyčerpávající. V 

případě, že hodláte tuto nátěrovou hmotu použít pro jiný účel, než je zde popsáno, vyžádejte si nejprve písemné 

potvrzení.  

Bez tohoto potvrzení nepřebíráme záruky za kvalitu nátěru, ani za ztráty, nebo škody, které nevhodnou aplikací 

vznikly.  Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG  dodáváme na požádání. 

 

 

 

 


