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      INTERIÉR SUPER 
 

 
Charakteristika výrobku 

Maliarsky vodouriediteľný náter na báze akrylátovej disperzie s obsahom plnív, aditív, fungicidných látok, derivátu celulózy a titánovej 

bieloby. 

 

Špecifické vlastnosti 

Interiér Super sa vyznačuje dobrou krycou schopnosťou a vysokou belosťou – až 96%. Ľahko sa spracováva. Nekrehne, nepraská 
a neodlupuje sa. Je umyvateľný. Odoláva oteru za sucha. Má dobrú paropriepustnosť. 

 

Použitie 

Odporúča sa k náterom priestorov pre náročné zákazníka, kancelárie, reprezentačné priestory a pod.. Je univerzálny- ide použiť k náterom 

sadrokartónových dosiek, na vnútorné nátery starých aj nových omietok, betónu, aj na staré priliehajúce nátery, drevotriesku 

a drevovláknité dosky. 
 

Pokyny pre spracovanie 

Nanášanie:    natieranie, valčekovanie, striekanie (Airless) 
Riedenie:    vodou (podľa potreby) 

Tónovanie:   tónovacími farbami Rokocolor alebo Rokocolor S Profi 

Čistenie nástrojov:   vodou ihneď po spracovaní 
Spotreba:    150 – 200 g/ m² (na jeden náter) 

Neprchavé látky:   min. 62% 

Zasychanie:   medzi nátermi zhruba 2 – 4 hod. (podľa teploty a relat. vlhkosti) 
Výtoková doba F6/23°C:  min. 65 s 

 

Technické dáta 

Spojivo:    akrylátová disperzia 

Merná hmotnosť:   min. 1,45 g/cm³ 

Bod vzplanutia:   nehorľavé 
Difúzny odpor:   sd < 0,14 m ČSN 73 25 80 

Stupeň lesku:   mat max. 2,6 (refraktometer 60 stupňov) 

Skladovateľnosť:   2 roky v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote +5 až +25 st.C 
 

Vykonávanie náteru 

Príprava podkladu: 

Podklad musí byť čistý, suchý a bezprašný. Silne zašpinený podklad riadne zoškrabať. Plesňou napadnuté murivo ošetriť napr. 

Fungisanom. Nové omietky – vápennocementové a cementové je nutné  nechať dobre vyzrieť po dobu min. 3 týždňov (podľa počasia). 

 

Penetračný náter: 

Je nutné vykonávať pre spevnenie starých sprašujúcich omietok, pre zaplnenie nasiakavých podkladov, a pre zvýšenie priľnavosti na 
starých náteroch.  

 

Aplikujte: 

a.) 1x penetračný prostriedok ROKOLATEX PLUS riediť v pomere 4 diely vody a 1 diel ROKOLATEX PLUS 

b.) U menej problémových podkladoch ide použiť 1 x Interiér Super riedený v pomere 1 diel farby a 2  až 3 diely vody. 

 

Základný náter: 

1x Interiér Super zriedený až cca 10 – 20 % vody 

 

Krycí náter: 

Sa vykonáva iba tam, kde po penetračnom a základnom náteru nie je dosiahnuté požadované krytie. 1x Interiér Super zriedený cca 5% 

vody. 

 
POZNÁMKA: 

Bezpečnostné pokyny: Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Chrániť oči a pokožku pred postriekaním farbou. V prípade zasiahnutia oplachovať 

prúdom vody. Obaly po vyprázdnení a vymytí odovzdajte do triedeného odpadu. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. 

 

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. 

 


