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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 WB4 

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota odolná vůči olejům a ropným 

produktům. Tixotropní, lze použít i na svislé stěny. 

 

Popis 

ResiCote WB4 je jednosložková, vodou ředitelná izolační nátěrová hmota 
vyrobená ze speciální akrylátové disperze, pigmentů, plniv a aditiv. Je 
vhodná ke zhotovení ochranných nátěrů betonu, které dočasně odolávají 
ropným produktům, olejům a dalším chemickým látkám. 

 

Výhody 

 ředitelná vodou 
 rychlé zasychání 
 odolná vůči povětrnostním vlivům 
 vysoký difúzní odpor pro CO2 a SO2 
 dočasná odolnost vůči ropným produktům a olejům 
 dobrá celková chemická odolnost 
 přemostění trhlin do 0,3 mm 
 velmi dobrá odolnost proti oděru 
 velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty 
 aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem 
 neobsahuje těkavé organické látky (VOC) 

 

Typické 
aplikace 

 nátěry podlah chemických provozů, skladů, autoservisů, výrobních hal 
apod. k zachycení úniku ropných látek a olejů  

 nátěry záchytných jímek 
 dočasná odolnost vůči chemickým látkám cca 21 dnů 
 není vhodná pro trvalou izolaci proti působení chemických látek 
 nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání těžkých břemen 
 nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění 

 

Příprava 
podkladu 

Povrch musí být strukturálně celistvý, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, 
zbytky starých nátěrů, olej a mastnota. 
Podklad může být mírně vlhký, ale nesmí na něm být přítomná stojatá voda.  
Odtrhová pevnost podkladu musí být 1,5 MPa.  
Nátěr ResiCote WB4 je schopný překrýt drobné trhlinky do 0,3 mm. 
Porézní a savé povrchy musí být nejprve napenetrovány akrylátovým 
primerem ResiPrimer WB nebo barvou ResiCote WB4 naředěnou vodou 
v poměru 3:1. Další nátěr ResiCote WB4 je možné aplikovat za 4 hodiny po 
nanesení penetrace. 

 

Míchání 

Před aplikací nátěrovou hmotu ResiCote WB4 dobře promíchejte a dbejte 
na důkladné promíchání zejména u dna a stěn obalu. 
ResiCote WB4 promíchávejte ručně. Nedoporučuje se používat 
pomaloběžná elektrická míchadla. 

 

Aplikace 
Promíchaná nátěrová hmota se nanáší štětcem, válečkem na připravený 
penetrovaný podklad. Doporučujeme pro vnitřní použití aplikovat 2 vrstvy 
nátěru, pro venkovní použití a záchytné jímky 3 vrstvy nátěru.  
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote WB4 

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota odolná vůči olejům a ropným 

produktům. Tixotropní, lze použít i na svislé stěny. 

Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je minimálně 5 hodin. 
 

 

Spotřeba 

Nátěr podlahy, interiér, 2 vrstvy: 

cca 0,4 - 0,5 kg/m2  

Nátěr podlahy, exteriér, 3 vrstvy: 

cca 0,5 - 0,8 kg/m2  

Nátěr záchytné jímky, 3 vrstvy: 

cca 1,0-1,2 kg/m2  

 

Technické 
informace 

Barevný odstín Světle šedý 

Viskozita Neměřitelná, tixotoropní 

Hustota 1,40 – 1,42 kg/dm3 

Zaschlý na dotek cca 45 minut při 23 ºC 

Přetíratelnost další vrstvou 5 – 12 hodin v závislosti na klimatických podmínkách 

Pochozí 3 dny při 20 ºC 

Plné vytvrzení 7 dní v závislosti na teplotě 

Výsledný vzhled Polomatný až matný, souvislý slitý nátěrový film 

Obsah sušiny Min. 65 % hmotnostních 

Min. 55 % objemových 

Odolnost CHRL 115 cyklů beze změny 

Přídržnost k betonovému podkladu Min. 0,8 MPa 

Teplotní omezení ResiCote WB4 by neměl být aplikován při teplotách 

pod 5 ºC a nad 30 ºC 

 

Vzhled ResiCote WB4 je světle šedá tixotropní kapalina. 

 

Balení 10 kg (7 l) kulatý kbelík. 

 

Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty vodou. Zatvrdlé zbytky 
nátěru odstraníte ředidlem C 6000 nebo mechanicky. 

 

Chemická 
odolnost 

10 % kyselina chlorovodíková R (CC) 

10 % kyselina sírová R (CC) 

8 % kyselina octová R 

10 % kyselina fosforečná R 

10 % hydroxid sodný R 

20 % chlorid sodný R 

10 % saponát / čisticí prostředek R 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote WB4 

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota odolná vůči olejům a ropným 

produktům. Tixotropní, lze použít i na svislé stěny. 

Slaná voda R 

Rostlinný olej R 

Mazivo R 

Řezný olej / chladicí směs R 

Hydraulický olej R 

Benzin Natural 95 NR, max. 24 hod 

Nafta motorová R 

Xylen NR, bobtná 

Etylenglykol R 

Ethanol technický R 

Melasa R 

Víno R (CC) 

Akrylové kyseliny NR 

10 % kyselina mléčná NR  

čistící chemické přípravky 

(na bázi kys. fosforečné a šťavelové) 
R 

Nátěr spolehlivě odolává dočasnému působení výše uvedených chemických látek po 

dobu cca 21 dnů. Není určen pro dlouhodobé trvalé zatížení. 

Vysvětlivky: R = odolný 

  CC = pouze změna barvy 
  NR = není odolný 

Jestliže je výrobek vystaven chemickému zatížení při vyšších teplotách nebo chemickým 

látkám, které nejsou uvedeny výše, kontaktujte naše technické oddělení. 
 

Skladování 

Výrobek ResiCote WB4 by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého 
slunečního záření. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. 
Životnost výrobku za těchto podmínek v originálním neotevřeném obalu je 
minimálně 12 měsíců.  
Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. 

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek ResiCote WB4 není klasifikován jako nebezpečný. 
Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, vhodný pracovní oděv a 
ochranné brýle. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. 
Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení 
okamžitě vymývejte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, 
vyhledejte lékařskou pomoc.  
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

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

 


