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RASANTE DDS + B60 

Technický list SC 00269 

NÁZOV: RASANTE DDS + B60  
TYP: dvojzložkový povrchový náter na vnútorné použitie 
POUŽITIE: používa sa ako zábrana proti vlhkosti na podlahu s povrchovou alebo zvýšenou 

vlhkosťou od 3% do 15%. 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.747 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C 

Výdatnosť: 1 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť 
v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorbcie 
podkladu a metódy aplikácie) 

Estetický efekt: = = = = = 
Viskozita: = = = = = 
Zafarbenie: transparentný 
Balenie: KIT Kg. 1,5 a KIT Kg.4,0 

DOBA SCHNUTIA: Suchý na povrchu: 8 - 10 hodín pri 20 °C 
Pretierateľný: 18 -24 hodín pri 20 °C 
Úplne suchý: 28 dní pri 20 °C 

CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Povrchový náter pre vyrovnanie povrchu s výsokými hydrofóbnymi 
vlastnosťami. Ak stúpajúca vlhkosť presiahne 15% pri meraní vhodným 
nástrojmi (napr. karbidovým vlhkomerom), neodporúčame použiť Rasante DDS, 
ako aj všetky ostatné produktovej rady VALPAINT E-VOLUTION. 

ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARD HODNOTA ZNAK 

PRIDRŽNOSŤ  NA 
OBKLADAČKÁCH 

UNI EN 1542 ≥ 5,9 N/mm2 

PRIDRŽNOSŤ  NA 
CEMENTE 

UNI EN 1542 ≥ 5,4 N/mm2 

PRIEPUSTNOSŤ 
VODNEJ PARY 

EN ISO 7783 Sd=2,06 m 

μ=2062 

FRENO AL 
VAPORE 

ODOLNOSŤ VOČI 
PRIAMEMU A 
NEPRIAMEMU 
HYDROSTATICKÉ
MU TLAKU 

UNI 8298-8 >150 KPa

(>15 m di H2O)

 

ENVIRONMENTÁLNE 
ŠPECIFIKÁCIE: 

ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARD HODNOTA ZNAK 

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTOK 

- NEOBSAHUJE 
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HODNOTA 
FORMALDEHYD, X 

JIS A 1902-3 X<0.005mg/m2h 

F**** 

OBSAH 
PRCHAVÝCH 
LÁTOK

Smernica 2004-
42-CE

max 73 g/L 

(UE limit 200 g/L) 

Cat. A/j 

spôsob: Nerezová špachtľa 
počet náterov: 1 

PRÍPRAVA PODKLADU: Vybrúste a vyrovnajte keramické alebo podobné dlaždice (nie porcelánová 
kamenina) a prípadné reliéfy na betónových podkladoch. Dobre umyte 
vhodnými čistiacimi prostriedkami, odstráňte prach, mastnotu, mydlá, 
zvyšky farby a všetko, čo by mohlo spôsobiť odlepenie. 
Aplikácia na stenu: pri nástenných aplikáciách starostlivo zhodnoťte 
konzistenciu podkladu, vyhnite sa začatiu prác na nesúdržných a málo 
kompaktných podkladoch, ako sú kriedové a nesúdržné omietky alebo na 
zle priľnavých náteroch. Pre aplikáciu na sadrokartón je dôležité, aby bol 
vo vynikajúcej kvalite, nový alebo ako nový. Pre lepšie priľnutie naneste 
štetcom alebo valčekom náter TOP COAT AR60 Lucido. TOP COAT 
AR60 Lucido musí byť katalyzovaný s CT80 a v tomto prípade zriedený 
vodou v pomere 1:2, pričom všetko dobre premiešame. 
Aplikácia na podlahu: pri podlahových aplikáciách zabráňte stagnácii 
vody na povrchoch, ktoré majú byť zdobené systémom Valpaint I-BETON 
a Valpaint E-VOLUTION, pričom predtým upravte sklony, ak nie sú 
dostatočné pre prúd vody. Vyrovnajte povrch s Rasante DDS alebo Stucco 
SB30 s možnosťou vytvorenia rôznych vrstiev produktu až do požadovanej 
hrúbky. Štandardne musia byť konštrukčné, izolačné alebo kontrakčné 
škáry na dekorovanom povrchu ponechané, aby sa prispôsobili prípadným 
deformáciám. Preto ich z akéhokoľvek dôvodu nenapĺňajte ani nespájajte. 
Ak prach alebo iné úpravy podkladu spôsobili uzavretie škár, musia sa 
znovu otvoriť vhodnými prostriedkami.Ak je dekorácia robená na podlahe 
aj na stene, je potrebné použiť tmel SG15 v miestach spojenia medzi stenou 
a podlahou s hrúbkou niekoľkých milimetrov a vytvorením „zátoky“ po 
celom obvode podlahy. 
Aplikácia na rohy a hrany: pred začatím práce posúďte sta ostrých hrán a 
rohov; ak hrana nie je dokonale hladká a dobre spevnená, ale zdá sa krehká, 
musí byť obnovená pomocou RASANTE DDS, ktoré sa nanáša nerezovým 
hladidlom PV 43 alebo špeciálnymi hladidlami alebo nerezovým hladidlom 
pre vnútorné rohy PV 123 a nerezovým hladidlom na vonkajšie rohy PV 
124. 

Na podlahy s povrchovou alebo stúpajúcou vlhkosťou od 3% do 15% 
musí byť aplikovaný dvojzložkový náter RASANTE DDS ako bariéra 
proti vlhkosti. Produkt RASANTE DDS musí byť katalyzovaný s 
zložkou B60, a dôkladne premiešaný špachtľou alebo mechanickým 
nástrojom. 
RASANTE DDS sa musí aplikovať do 40 - 50 minút s nerezovou 
špachtľou PV 43 na čistý a odmastený povrch, ktorý bol dobre vysušený 
(napr. pomocou priemyselného ohrievača), aby výrobok dokonale 
priľnul. Tým sa zabráni prípadnému vplyvom vlhkosti. 
Po 24 hodinách pri 20 ° C, ak nie sú špáry úplne vyrovnané, alebo ak sú 
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na povrchu akékoľvek nerovnosti, pred použitím METEORE 12 použite 
pastu STUCCO SL20 pre vyrovnanie. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: 

SKLADOVANIE: 

STABILITA: 

POZNÁMKY: 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
A LIKVIDÁCIA 

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom. 
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom. Náradie sa 
nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. 

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 

PRÍPRAVA PODKLADU: 

od +5°C do +30°C. 

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote 
od +10°C do +30°C. 

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte. 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť 
podráždenie očí, a môže vyvolať alergicú kožnú reakciu. 
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