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VYSOCE ŮČINNÝ HYGIENICKÝ DVOU-
SLOŽKOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO 
LESKLÝ POVRCH STĚN A STROPŮ. 
 

 

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD 

 Lesklý povrch. 

 Snadné čištění. 

 Vodou ředitelný. 

 Hygienický bezesparý nátěr. Atraktivní ekonomická  

 alternativa na obkladačky bez spár, ve kterých se  

 drží baktérie a plíseň. 

 Obsahuje přísadu, která brání vzniku plísní. 

 Je odolný většině čisticích prostředků, saponátů a 

 chemikálií používaných v potravinářském průmyslu. 

 Nanáší se válečkem, nebo štětcem. 

 Je odolný chemickým přípravkům, kterými se  

 odstraňují graffiti. 

 

 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
Sanitile® WB High Gloss je vodou ředitelný dvousložkový 

systém založený na modifikované polyuretanové pryskyřici. 

Snadno se aplikuje a má velmi dobré krycí vlastnosti. Vytváří 

tvrdý, lesklý povrch. 

 

Použití 
Sanitile® WB High Gloss se používá na všechny druhy stěn a 

stropů, kde je nutný hygienický, pevný a snadno omyvatelný 

povrch. Odolává zředěným kyselinám a alkáliím, vodě, 

olejům a tukům. 

Sanitile® WB High Gloss je vhodný k použití v potravinář-

ském průmyslu, při výrobě nápojů, v nemocnicích, laborato-

řích, ve všech typech stravovacích zařízení, hotelech, ško-

lách apod. 

Sanitile® WB High Gloss může být také použit jako preven-

tivní nátěr před znečištěním graffiti. Odolává chemickým pří-

pravkům, kterými se graffiti odstraňují. 

Balení 
Balení po 5l. 

 Složka A: 4,305 l 

 Složka B: 0,695 l 

 

Barva: Bílá  

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Teplotní rozsah při nanášení: +8°C až +30°C 

Poměr míchání (A:B): 4,305:0,695 

Zpracovatelnost při 20°C: 4 hodiny 

Hustota: 1,16 – 1,26 kg/l 

Teoretická vydatnost: 10m2/l 

Praktická vydatnost: 
Sníží teoretickou vydatnost 

až o 20% 

Pevné látky: 36% 

Tloušťka filmu: 
36µm (suchý) ze 100µm 

(mokrý) 

Spotřeba: 2 nátěry – 0,1 l/m2 

Vzhled: Lesklý / bílý 

Čas schnutí (+20°C, 50% RV): 
Suchý na dotek po 2 hod 

vytvrdnutý po 8 hod 

Další nátěr (+20°C, 50% RV): 
Min. 4 hod 

Max. 7 dní 

Provozní teplotní rozsah: -30°C až +60°C 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Příprava podkladu 
Sanitile® WB High Gloss se aplikuje na plochy opatřené zá-

kladním nátěrem Sanitile® WB Base Primer. 

Zabezpečte dostatečné větrání během aplikace i po ní. Tep-

lota povrchu by měla být mezi +8°C až +30°C, min. 5°C nad 

teplotou rosného bodu! 

Maximální relativní vlhkost při aplikaci by měla být 75%. 

Všechny povrchy musí být čisté, suché a zbavené všech 

nečistot, oleje, tuků, prachu a atd. před nanášením nátěru. 

 

Mísení 
Složky je nutné samostatně promíchat před jejich smí-

cháním tak, aby se dobře spojily. Složky A a B jsou do-

dávány ve správném poměru. Přidejte celý obsah složky 

B do nádoby se složkou A a důkladně míchejte nejméně 

5 minut, dokud nezískáte hladkou a homogenní směs. 

Před aplikací nechte 5 min. odstát.  
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NEMÍCHEJTE ČÁST BALENÍ. Špatně aktivovaný nebo 

nesprávně namíchaný produkt může způsobit nižší při-

lnavost nátěru, nižší odolnost a barevné změny. 

 

Nanášení 
Nanášejte válečkem nebo malířským štětcem. 

 

Omezení 

 Sanitile® WB High Gloss musí být aplikován ve 

specifikované vydatnosti. 

 Nenanášejte ani nenechte schnout při teplotách 

nižších než 8°C. 

 Neaplikujte, může-li dojít ke kondenzaci vodních 

par na podkladu. 

 Pokud teplota klesne pod 10°C doba tvrdnutí se 

prodlužuje. 

 Pokud je natíraná plocha vystavena povětrnost-

ním vlivům chraňte čerstvý nátěr před deštěm a 

mrazem. 

 

Ředění 
Nedoporučuje se. 

 

Čištění 
Nářadí omyjte vodou ihned po použití. 

 

Skladování 
Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5°C - 

+35°C v původním neporušeném obalu 1 rok při dodržení 

doporučení pro skladování. Chraňte před přímým slun-

cem a mrazem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST    
PRÁCE 
Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bez-

pečnostních listech 

 
TECHNICKÝ SERVIS 
Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za 

to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že na-

hradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. 

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvede-

nými firmami považovány za přesné a spolehlivé. 


