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RUBBERcomp® je víceúčelový, na vzduchu schnoucí speciální gumový nátěr. Dá se snadno aplikovat 

nástřikem. Chrání natřené předměty proti vlhkosti, kyselinám, otěru, korozi a klouzání / klouzání, nabízí 

pohodlné, kontrolované zacházení. 

RUBBERcomp® zůstává pružný a elastický i postupem času, nepraská a nekřehne ani v extrémních 

klimatických podmínkách, což bylo testováno a prokázáno v rozsahu teplot od - 30 ° C do + 90 ° C. 

Produkt lze snadno odloupnout. Pro adekvátní tloušťku filmu jsou zapotřebí přibližně čtyři vrstvy laku. 
 
JAKOST A UŽITKOVÉ VLASTNOSTI 

Základ: polymery syntetického kaučuku 

Může být aplikován na vlhký nebo suchý povrch 

Vytváří elektřině, počasí a oděru odolnou vrstvu 

Zůstává pružný v širokém rozmezí teplot okolí 

Snadno odstranitelný sloupnutím gumové vrstvy 

Stupeň lesku: matný, pololesklý, vysoký lesk  

 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE 

Zápach: rozpouštědlový 

Barva: viz štítek plechovky 

 

OBLASTI POUŽITÍ 

Kov: zvýšená odolnost proti opotřebení, odolnost proti 

korozi, redukce vibrací, tlumení zvuku, elektrická izolace. 

Dřevo: těsní a zabraňuje vzniku trhlin. 

Sklo: zlepšuje odolnost vůči rozbití. 

Textil a lana: odolnost vůči počasí, zabraňuje hnití a 

třepení. 

Plasty: vytváří elastickou vrstvu, odolnou proti poškrábání. 

Guma: vytváří elastickou vrstvu, odolnou proti poškrábání. 

Papír a karton: zaručuje odolnost vůči povětrnostním 

vlivům a roztržení. 

 

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC:  

IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 641,75 g/l 

 

SCHNUTÍ 

Doba tuhnutí (20 ° C, 50% relativní vlhkost vzduchu): 

Zaschlý proti prachu: 10-20 minut / vrstva 

Zaschlý na dotek: 30-60 minut / vrstva 

Zcela zaschlý: 4-8 hodin 

Zcela vytvrzený: 48 hodin 

Aplikace při nižší teplotě může mít vliv na dobu schnutí. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Očistěte povrch od olejů, mastnoty, špíny, vosku a uvolňující se 

rzi. Před použitím nádobu dobře protřepejte. Nejdříve otestujte 

nastříkáním na malou zkušební plochu. Pokud byl povrch dříve 

natřený 1-komponentním nátěrem, může dojít k reakci s 

RUBBERcomp®. Nastříkejte několik tenkých vrstev. Nechte 

povrch zaschnout asi 10-20 min. mezi jednotlivými vrstvami. 

Doba schnutí se může prodloužit v závislosti na tloušťce filmu. 

Během aplikace průběžně čistěte trysku tak, že otočíte nádobu 

dnem vzhůru a stříkáte, dokud nevyjde hnací plyn. Trysku 

kontrolujte a v případě nahromadění barvy otřete hadříkem. 

 

SKLADOVÁNÍ: 

36 měsíců při dodržení vhodných podmínek skladování (při 

teplotách +10°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) 

 

BALENÍ:  

400 ml sprej

  

Odolný nátěr 

SSNNAADDNNOO  ooddssttrraanniitteellnnýý!!  
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Černá matná 

 

Černá pololesklá 

 

Transparentní vysoce lesklá 

 

Modrá pololesklá 

 

Neonově-červená pololesklá 

 

Maskovací béžová matná 

 

Žlutá pololesklá 

 

Maskovací hnědá matná 

 

Maskovací zelená matná 

 

Červená pololesklá 

 

Mosazná sivá pololesklá 

 

Stříbrná vysoce lesklá na 

disky 

 

Dýmová pololesklá 

 

Neónově-oranžová pololesklá 

 

Neónově-zelená pololesklá 

 

Bílá pololesklá 

 

Transparentní matná 

 

Ředidlo 450ml 

 

Ředidlo 800ml 

 


