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RASANTE DDS + B60 
Technický list SC 00269 

 
 
NÁZEV: RASANTE DDS + B60  
TYP: dvousložkový povrchový nátěr pro vnitřní použití 
POUŽITÍ: používá se jako zábrana proti vlhkosti na podlahu s povrchovou nebo zvýšenou 

vlhkostí od 3% do 15%. 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.747 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C 
 Vydatnost: 1 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se 

lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpce 
podkladu a metody aplikace)  

 Estetický efekt: = = = = =  
 Viskozita: = = = = = 
 Zabarvení: Transparentní 
 Balení: KIT Kg. 1,5 a KIT Kg.4,0 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na povrchu: 8 - 10 hodin při 20 °C 
 Přetíratelný: 18 -24 hodin při 20 °C 
 Zcela suchý: 28 dní při 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Povrchový nátěr pro vyrovnání povrchu s vysoce hydrofobními vlastnostmi. 
Pokud stoupající vlhkost přesáhne 15% při měření vhodnými nástroji (např. 
Karbidovým vlhkoměrem), nedoporučujeme použít RASANTE DDS, jakož i 
všechny ostatní produkty z produktové řady VALPAINT E-VOLUTION nebo 
VALPAINT I-BETON. 
 

SPECIFIKACE STANDARD HODNOTA OZNAČENÍ 
 

PŘÍIDRŽNOST/ PRI 
ODTRHOVOVOU 
ZKOUŠKOU NA 
KERAMICKÉ 
OBKLADY 

UNI EN 1542 >5,9 N/mm2 
          

PŘÍDRŽNOST/ PRI 
ODTRHOVOU 
SKOUŠKOU NA 
CEMENT 

UNI EN 1542 >5,4 N/mm2 

          

PAROPROPUSTNOST EN ISO 7783 
Sd =2,06m 
μ = 2062 

paro-propustnost           
ODOLNOST VůČI 
PŘÍMEMU 
A NEPŘÍMEMU 
HYDROSTATICKÉMU 
TLAKU 

UNI 8298-8 >150 KPa 
(>15 m vody) 

            

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK 

- NEOBSAHUJE 
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 SPECIFIKACE STANDARD HODNOTA OZNAČENÍ 
 

OBSAH 
FORMALDEHYDU, X JIS A 1902-3 

   
X<0.005mg/m2h 
F**** 

           

OBSAH TĚKAVÝCH 
LÁTEK 
 

Směrnice 
2004/45/CE  

max 73 g/L 
(EU limit 500g/L) 

Kat. A/j  

             
 

                
 

 
 

 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
= = = = = 

 
PŘÍPRAVA PRODUKTU: 

 
míchaní:  

 
katalýza: katalyzovat s B60 

 
APLIKACE: 

 
způsob: 

 
Nerezová špachtle 

  
počet nátěrů: 

 
1 
 

 
APLIKAČNÍ CYKLUS: 

Na podlahy s povrchovou nebo stoupající vlhkostí od 3% do 15% musí být 
aplikován dvousložkový nátěr RASANTE DDS jako bariéra proti vlhkosti. 
Produkt RASANTE DDS musí být katalyzován s složkou B60, a důkladně 
promíchaný špachtlí nebo mechanickým nástrojem. RASANTE DDS musí 
aplikovat do 40 - 50 minut s nerezovou špachtlí PV 43 na čistý a odmaštěný 
povrch, který byl dobře vysušený (např. Pomocí průmyslového ohřívače), aby 
výrobek dokonale přilnul. Tím se zabrání případnému vlivu vlhkosti. Po 24 
hodinách při 20 ° C, pokud nejsou spáry zcela vyrovnané, nebo pokud jsou na 
povrchu jakékoliv nerovnosti, před použitím METEORE 12 použijte pastu 
STUCCO SL20 pro vyrovnání a STUCCO SB30 CT50 pro aplikací METEORE 
14. 
 

TEPLOTA APLIKACE: od +5°C do +30°C. 
 
SKLADOVÁNÍ: 

 
ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od 
+10°C do +30°C. 
 

STABILITA: přibližně 1 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena. 
POZNÁMKY: Produkt před použitím pečlivě promíchejte. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
A LIKVIDACE 

 
Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý 
návod a bezpečnostní list. 
Výrobek je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, které mohou způsobit 
podráždění očí, a může vyvolat alergici kožní reakci. 

 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými 
ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte 
vodou a poraďte se s lékařem.  
 

mailto:dsluxdecor@gmail.com


 
------------------------------------------------------ www.dsluxdecor.cz  ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strana 3 z 3 
Distributor pro ČR: DSluxdecor s.r.o. , Malašická 49, 13 00  PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, dsluxdecor@gmail.com,  www.dsluxdecor.cz 
 

 
 
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu.  
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání 
s odpady pro použité balení.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydaní: č.3, Leden 2020 
 
Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A.  Via dell'Industria, 80,  60020 POLVERIGI (AN) - ITALY 
 

mailto:dsluxdecor@gmail.com

