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KLONDIKE RASANTE R7 

 
                                                                                                                        Technický list č. SC 00258 

 
NÁZEV: KLONDIKE RASANTE R7 
TYP: vnější a vnitřní minerální nátěr pro  stěny 
POUŽITÍ: Na vyrovnaní drsných povrchů pro aplikaci KLONDIKE CORTEN 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.600 ±  gr/LT při teplotě 20 °C 
 Vydatnost: 2 - 15 m2/LT jedna vrstva na polo-hladkém povrchu 

(může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti 
a absorpce podkladu a metody aplikace)  
 

 Viskozita: 25000 cps 
 Estetický efekt: Saténový – hladký, dokončit s nerezovým 

hladítkem  
 Zabarvení: bíla 
 Balení: LT.1-LT.2,5-LT.5  
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotyk: po 1 hodině při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 3-4 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

přechodnost:  vysoká  propustnost vodní páry:  203 gr/m2 za 24 
hodin (pravidlo UNI 396-ISO DIN 7783) 
odolnost proti difúzi: μ = 121 (ekvivalentní vzduchová vrstva Sd = 
0,10 m.) tloušťka barvy 0,8 mm. 
koeficient absorpce vody  (pravidlo DIN  52617): W = 0,076 Kg/m2  
X h0,5.  teorii kuenzle respektováno  ( pravidlo DIN 18550):Sd X W < 
0,007 Kg / m X h0,5 

 
PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití  
 systém: stěrka 
 Počet nátěrů: 1 
CYKLUS APLIKACE: Drsné nebo nedokončené povrchy: Odstraňte  starou loupající se barvu 

nebo se rozpadající nátěr a omyjte dostatečným saponátem. Naneste 
vhodný fixační materiál, zejména  na vápenné povrchy nebo na omítky 
na bázi vápna. Dále naneste nátěr KLONDIKE RASANTE R7 pomocí 
hladítka z nerezové oceli PV 43 tak, aby se povrch co nejvíce vyhladil. 
KLONDIKE RASANTE R7 také funguje jako základní PRIMER, proto po 12 
hodinách při 20 °C aplikujte KLONDIKE CORTEN TOP bez použití PRIMER  
1200 

 

APLIKAČNÍ TEPLOTA: + 10 °C až +25 °C. Není možné použít za přímého slunečního svícení nebo za 
věterných podmínek. Vyhněte se aplikaci ve vlhkých dnech nebo na ledově 
chladných površích. 

 

SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +5 °C do +30 °C. 

 

 
POZNÁMKY: 

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Nářadí krátce po použití umyjte 
vodou a saponátem 
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STABILITA: Zhruba 1 rok v těsně uzavřených nádobách, které nebili nikdy otevřené. 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určený pro profesionální použití.  
Před použitím je potřebné přečítat celý návod a  Bezpečnostní list. 
 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a poraďte 
se s lékáren.  
Podrobné informace a pokyny při manipulací, bezpečnosti a osobní ochraně  sú 
uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové 
stránce www.dsluxdecor.sk 
 
Nářadí je nutné hned po použití důkladné umýt vodou a vhodným čistícím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.  
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