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                COVER 0 

         (RK 817) 

 
Charakteristika: 

Pastovitá stavebná hmota určená pre tenkovrstvovú finálnu povrchovú úpravu stavebných konštrukcií, predovšetkým pre 

celoplošné stierkovanie stien v interiéru, v hrúbke až do cca 4 mm v jednom pracovnom kroku. Vyznačuje sa zvýšenou 

odolnosťou voči oteru pri súčasnom zachovaní ľahkej brúsiteľnosti. Je tvorená jemnozrnnou minerálnou výplňou, 

špeciálnymi spojivami, zušľachťujúcimi prísadami a vodou. 

 

Technické dáta: 

Farebný odtieň:   biely 

Sušina:    63 až 65 % 

Súdržnosť k podkladu:  min. 0,25 MPa 

Smerná doba zasychania:  1-4 hod. podľa hrúbky vrstvy a vlhkosti pracovného prostredia 

Teplota prostredia pre aplikáciu: +5 až +30 °C 

Spotreba:    0,4 – 1,4 kg/m
2
 (podľa charakteru povrchu, resp. hrúbky vrstvy,  

               1,4 kg/m
2
 je pri hrúbke vrstvy 1 mm) 

 

Oblasť použitia: 

Cover 0 je obzvlášť vhodný k vytváraniu hladkých omietok a celoplošným úpravám jadrových omietok, štukových omietok, 

stierky zo stavebného lepidla, betónových povrchov, sadrokartónov, dosiek fermacell, cetris dosiek a pod.. Ďalej je možné 

použiť k vyrovnaniu povrchov pred maľovaním, lokálne opravy nerovností atď. Vytvára hladký reprezentatívny vzhľad. Je 

vhodný pre ručné aj strojové spracovanie. Neodporučujeme aplikovať v trvalo vlhkom a mokrom prostredí.  

 

Skúšané autorizovanou osobou podľa ČSN EN 13963. 

 
 

  
ROKOSPOL a.s. 

  
Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město 

(provoz Kaňovice 101, 763 41) 
IČ : 25521446 

  
jedinečný identifikačný kód typu výrobku: RK817 

číslo Prehlášenie o vlastnostiach: SH_1/2013 
  

13 
  

2A – EN 13963 
  

Reakcia na oheň : A1 
Pevnosť v ťahu za ohybu : min. 250 N 

Prídržnosť : min. 0,25 MPa 
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                COVER 0 

         (RK 817) 
 

Príprava povrchu: 

 

Povrch, na ktorý chceme aplikovať, nesmie byť vlhký, premrznutý, nesúdržný, zaprášený. Extrémne nasiakavé podklady 

(napr. staré zvetrané omietky) vždy napenetrujte – prípravkom ROKOLATEX PLUS ( ROKOGRUND PROFI) 

Po otvorení vedra obsah premiešajte pomalobežným miešadlom. Nedoporučujeme pridávať vodu. 

 

Spôsob nanášania a odporúčaná aplikácia: 

 

Cover 0 sa aplikuje ručne naťahovaním pomocou nerezového hladidla alebo strojne špeciálnym vysokotlakovým striekacím 

zariadením. Nanáša sa v jednom pracovnom kroku a to v potrebné hrúbke podľa rovnosti podkladu. Pri väčších hrúbkach 

alebo hrubom povrchu je vhodná aplikácia v dvoch vrstvách tak, že prvá vrstva slúži k ,,zatmeleniu´´ pórov a druhá vrstva 

k vytvoreniu hladkého povrchu. Pri väčších aplikačných hrúbkach a na väčšej ploche je vhodné plochu stierky zrovnať 

pomocou hliníkovej ..h´´ lišty – prevedie sa zrovnanie plochy tiahnutím lišty do kríža, tj. zospodu hore a zo strany na stranu. 

Povrch stierky ide upraviť štruktúrovacími dekoratívnymi valčekmi, prípadne inou maliarskou technikou, vytvárajúcu 

štruktúrny povrch, ornamenty a pod.. 

 

Náhrada štukovej omietky: 

Povrch štukovej omietky nesmie obsahovať hlboké kaverny a hrubé nerovnosti. Stierku nanášame minimálne v dvoch 

vrstvách – prvá vrstva slúži k plošnému sceleniu všetkých voľných častíc (kamienkov) a nerovností. Ďalšia vrstva 

k vytvoreniu finálneho povrchu. 

 

Renovácia starých omietok: 

Predpokladom pre úspešnú aplikáciu stierky je pevný súdržný podklad – nutné odstrániť pôvodný náter, poškodené časti 

omietok. Na takto pripravený podklad vykonáme penetráciu prípravkom ROKOLATEX PLUS alebo lepšie ROKOGRUND 

PROFI (hĺbková penetrácia – spevní do väčšej hĺbky). 

 

Po vytvrdnutí finálnej vrstvy je možné výsledný povrch upraviť brusnou mriežkou alebo šmirgľovým papierom č.80-120. 

Povrch zbavíme prachu, napenetrujeme (ROKOLATEX PLUS) a môžeme maľovať interiérovými farbami (napr. 

Rokounimal, Rokomal, Intreriér Super). 

 

Balenie: 

 

Cover 0 sa dodáva v plastových nádobách obsahu 5,15 a 30 kg. Optimálna teplota skladovacieho priestoru je +5 až +25 °C. 

Pri teplotách pod bodom mrazu sa hmota celkom znehodnotí. Doba skladovateľnosti hmoty v plných pôvodných nádobách 

je 12 mesiacov od dáta výroby.  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

 

Cover 0 je nehorľavý a neobsahuje prchavé a zdraviu škodlivé látky. Pri manipulácii a aplikácii nie je nutné vytvárať 

špeciálne opatrenia.  

 

Upozornenie: 

 

Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a starostlivých výskumoch podľa 

stávajúceho stavu techniky. Právnu záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. Okrem toho odkazujeme na naše 

obchodné podmienky. 

Obsah škodlivých látok podľa zákona č. 356/2003 Zb. A zákonov súvisiacich neklasifikuje výrobok podľa odst. 2 medzi 

výrobky zdraviu škodlivé a nie je nutné dokladať k výrobku Bezpečností list. 
 


