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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, 
nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, 
použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote GFC 
Ochranný anti-graffiti permanentní nátěr s hydrofobním 
účinkem 

 

Popis 

ResiCote GFC jednosložkový, vzdušnou vlhkostí vytvrzující nátěr, který vytváří 
stálou a dlouhodobě odolnou ochrannou vrstvu stavebního díla. Po aplikaci na 
povrch stavební konstrukce umožňuje snadné odstranění nežádoucích nátěrů 
či graffiti. Zároveň slouží jako ochranný nátěr s vodoodpudivými vlastnostmi. 
Po zaschnutí je nátěrový film mírně lesklý.  
Další možností použití nátěru ResiCote GFC je ochrana uměleckých graffiti 
maleb před poškozením nebo znehodnocením. 

 

Výhody 

• jednosložkový výrobek 
• vynikající přídržnost k minerálnímu podkladu 
• permanentní a na povětrnosti stabilní nátěr 
• hydrofobizační (vodoodpudivé) vlastnosti nátěru 
• rychlý nástup hydrofobizačního účinku 
• po vytvrzení zůstává nátěr paropropustný 
• po aplikaci snadné ošetřování povrchu konstrukcí (např. odstranění 

graffiti) 
• snadné odstranění graffiti vodou 
• zabraňuje vylepování plakátů 
• UV a teplotně odolný 

 

Typické 
aplikace 

• ochrana stavebních konstrukcí před nežádoucími nátěry, graffiti nebo 
vylepováním plakátů 

• hydrofobizační nátěry stavebních materiálů 
 

Příprava 
podkladu 

Povrch, který bude natírán, musí být strukturálně celistvý, čistý, bez olejů a 
mastnot, separačních hmot (z bednění), zbytků starých nátěrů, 
mikroorganismů, vegetace a prachu. Trhliny je nutno opravit, díry musí být 
vyplněny (např. maltou z řady ResiBond) a jakékoli dilatační spáry musí být 
před aplikací zakryty (přelepeny páskou). Podklad musí být p řed aplikací 
nátěru ResiCote GFC suchý!  

 

Míchání 

Před použitím  nátěrovou hmotu ResiCote GFC promíchejte. ResiCote GFC 
se může ředit přídavkem 5 - 10 % hmotn. Aditive RX. Po naředění směs 
důkladně promíchejte pomocí pomaloběžného elektrického míchadla, doba 
míchání min. 2 minuty. 

 

Aplikace 

Naředěný nátěr ResiCote GFC se nanáší na podklad štětkou, štětcem, 
válečkem, popř. nástřikem. V některých případech je vhodné aplikovat 
druhou vrstvu nátěru po zaschnutí první vrstvy. 
Neaplikujte nátěr ResiCote GFC při relativní vlhkosti vzduch vyšší než 70 %, 
za mlhy nebo deště. Hrozí selhání celé aplikace. 
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Povrch, který byl ošetřen pomocí ResiCote GFC a poté na něj byly naneseny 
nežádoucí nátěry (spreje apod.), lze snadno očistit pomocí studené nebo 
teplé vody (max. 60 °C) a houby nebo hadru, příp. vysokotlakým čištěním. 
Proces čištění lze urychlit použitím čistidla na fasády. Po vyčištění povrchu 
není nutné nátěr ResiCote GFC obnovovat.  

 

Technické 
informace 

Složení Polyorganosiloxan 

Vzhled Bezbarvá transparentní kapalina 
Hustota (25 °C) 0,94 - 0,96 g/cm3 
Viskozita (25 °C) 1 000 - 1 500 mPa.s 
Bod vzplanutí 35 °C 
Teplota (trvalého) hoření 110 °C 

Aplikační podmínky 
Teplota podkladu a okolí +5 až +25 °C. 
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu 70 %. 

 
Spot řeba 150 ml/m2 (dle savosti podkladu). 

 

Vzhled Středněviskózní transparentní nátěr. Na vyžádání je možné objednat 
pigmentovaný nátěr dle vzorníku. 

 

Balení Kanystr 3 litry. 
Kanystr 10 litrů. 

 

Skladování 

Výrobek ResiCote GFC musí být skladován v originálních, těsně uzavřených 
obalech, v suchu, chladu a bez vystavení přímému slunečnímu záření a 
působení vlhkosti. Skladovací teplota musí ležet mezi +5 °C až +25 °C. Doba 
skladovatelnosti výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců. Pokud 
byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. 

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek ResiCote GFC je klasifikován jako hořlavý a dráždivý pro pokožku. 
Uchovávejte mimo zdrojů zapálení! Doporučujeme vždy nosit rukavice a 
ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce 
a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při aplikaci výrobku 
nekuřte! 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


