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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 GFT 

Ochranná emulze na fasády 

 

Popis 

ResiCote GFT je vodou ředitelná bezrozpouštědlová emulze. Po aplikaci na 
povrch stavební konstrukce umožňuje snadné odstranění nežádoucích nátěrů 
či grafity. Zároveň slouží jako ochranný nátěr s vodoodpudivými vlastnostmi. 
Po zaschnutí je mírně lesklý. ResiCote GFT je šetrný k životnímu prostředí. 

 

Výhody 

 po aplikaci snadné ošetřování povrchu konstrukcí (např. odstranění 
grafity) 

 jednosložkový výrobek – po naředění vodou připraven k aplikaci 
 hydrofobizační nátěr 
 paropropustný 
 rychlý nástup hydrofobizačního účinku 
 šetrný k životnímu prostředí – na vodní bázi 

 

Typické 
aplikace 

 ochrana stavebních konstrukcí před nežádoucími nátěry či grafity 

 hydrofobizační nátěry stavebních materiálů 
 

Příprava 
podkladu 

Povrch, který bude natírán, musí být strukturálně celistvý, čistý, bez olejů a 
mastnot, separačních hmot (v 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). 

 

Míchání ResiCote GFT se ředí pitnou vodou v poměru 1:1. 

 

Aplikace 

Naředěný nátěr ResiCote GFT se nanáší na podklad štětkou, štětcem, 
válečkem, popř. nástřikem. 
V některých případech je vhodné aplikovat druhou vrstvu nátěru po 
zaschnutí první vrstvy. 
V případě velmi savých povrchů je třeba aplikovat penetraci ResiCote WB3. 
Povrch, který byl ošetřen pomocí ResiCote GFT a poté na něj byly 
naneseny nežádoucí nátěry (spreje apod.), lze snadno očistit pomocí horké 
vody (90 °C) a kartáče nebo vysokotlakým čištěním. Proces čištění lze 
urychlit při použití čistidla na fasády. 
Po vyčištění povrchu je nutné obnovit nátěr ResiCote GFT. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote GFT 

Ochranná emulze na fasády 

 

Technické 
informace 

Složení parafínová/vosková emulze 

Vzhled mléčně bílá tekutina 

Obsah aktivních látek cca 40% 

Druh rozpouštědla bez rozpouštědla 

Rozpustnost rozpustný ve chladné vodě 

Teplota vznícení nehořlavý 

Kinematická viskozita (20 °C) < 100 mm2.s-1 

Hustota (20 °C) cca 1000 kg/m3 

Hodnota pH cca 8 

Spotřeba 0,2 – 0,4 kg/m2 (dle savosti podkladu) 

 

Spotřeba 0,2 – 0,4 l/m2 (dle savosti podkladu) 
 

Balení 
3 l kanystr 
10 l kanystr 

 

Skladování 

Výrobek ResiCote GFT by měl být skladován v suchu, chladu a bez 
vystavení přímému slunečnímu záření. Skladovací teplota musí být +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 GFT není klasifikován jako nebezpečný. 
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. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

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

 


