
 
 
  

 

 

 

 

ADDITIVO ROK 5 

Tvrdící aditivum pro MATERIA 

 

Charakteristika produktu 

ADDITIVO ROK 5 je prášek bílé barvy na bázi speciálních plniv. Zvyšuje tvrdost pryskyřice MATERIA. 

Použití 

ADDITIVO ROK 5 se používá tam, kde je třeba zvýšit tvrdost a odolnost MATERIA, například při aplikaci na 

schody nebo profily. 

Příprava podkladu 

viz technický list MATERIA 

Příprava produktu 

Jednosložkový produkt, k přímému použití. 

• Katalýza:  jednosložkový produkt 

• Ředění:  neředí se 

Způsob aplikace 

Přidejte ADDITIVO ROK 5 do MATERIA v poměru 5%, intenzivně promíchejte manuálně nebo mechanickým 

míchadlem, přidejte cca 3% vody a míchejte až do docílení homogenní hmoty. Po přidání ADDITIVO ROK 5 je 

nutné MATERIA spotřebovat během cca 1 hodiny. 

Barevnost 

ADDITIVO ROK 5 je k dispozici v bílé barvě. 

Podmínky aplikace a skladování 

• Teplota při aplikaci: +10°C až +40°C 
• Po vyzrání odolává teplotám:  -20°C až +70°C 
• Teplota skladování:   +5°C až +35°C 
• Čištění nářadí:  vlažnou vodou 

 

Technické údaje 
 

TECHNICKÝ ÚDAJ METODIKA MĚRNÁ JEDNOTKA HODNOTA 



 

Specifická hmotnost při +20°C UNI EN ISO 2811 Kg/l 1,50 ± 0,05 

Obsah sušiny UNI EN ISO 3251 % (p/p) 
% (v/v) 

99 ± 1 
99 ± 1 

Míchací poměr s MATERIA - - přidat 5% ROK 5 do MATERIA   

Ředění - - není nutné 

Teoretická vydatnost - Kg/m2 viz tech list MATERIA 

Tloušťka - µ viz tech list MATERIA 

 
 

Reakční doba (teplota 20°C, vlhkost 50%) 

• Doba zpracovatelnosti: cca 1h po smíchání s MATERIA 

• Doba schnutí na dotek: viz technický list MATERIA 

• Nanášení další vrstvy: viz technický list MATERIA 

• Pochozí: viz technický list MATERIA 

• Pochozí pro lehký provoz: viz technický list MATERIA 

• Pochozí pro běžný provoz: viz technický list MATERIA 

• Kompletní vyzrání produktu: viz technický list MATERIA 

 

Balení 
• 1 kg 

• 5 kg 
 
 
Než začnete používat výrobky z řady pryskyřičných produktů ELEKTA RESINE, doporučujeme absolvovat kurz 
pryskyřičných stěrek II. pro pokročilé. 
 
 
Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z běžné praxe v oboru bez nároků na výslovné či implicitní záruky. 

Aplikace a používání našich výrobků je mimo naše možnosti kontroly, a spadají proto do výhradní odpovědnosti uživatele. 

 
 


