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T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

ROLL BASE 
Penetrace na bázi syntetické pryskyřice  
 
 
 
POPIS VÝROBKU A OBLAST POUŽITÍ: 
Pro navázání prachových částic a zvýšení přilnavosti k podlahovým stěrkovým hmotám Bostik před nanesením 
lepidla ROLL TACK. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- s velmi nízkým obsahem emisí    - pro interiér 
- k okamžitému použití     - bez obsahu rozpouštědel  dle TRGS 610 
- vysoká vydatnost     - na teplovodní podlahové topení 
- krátká doba odvětrání     - dobře vsakuje do podkladu  
- lehké nanášení      - váže zbytkové částice prachu 
- zvyšuje přilnavost   
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze disperze na bázi syntetické pryskyřice  

 
Barva mléčně transparentní 

Viskozita válečkovatelná  

Specifická hmotnost  1,00 kg/l

Teplota při zpracování 
 
 
Relativní vzdušná vlhkost 

nejlépe mezi +18°C až +25°C, teplota podkladu musí být 
min. +15 °C. teplota vzduchu min. +18 °C 
 
max. 75%, doporučená max. 65% 
 

Doporučený způsob nanášení  
 
Doba odvětrání 
 
 
Pro podlahové vytápění 
 

speciálním válečkem Bostik: 40 – 60 g/m2   
 
cementové stěrky min. 10-15 minut (dle podmínek) 
anhydritové stěrky min. 30-60 minut (dle podmínek) 
 
ano – vyžádejte si bližší informace 
 

Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky 
 

pro nezaschlý materiál voda 
 

GISCODE D 1 

Skladování  v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem 

Skladovatelnost 12 měsíců 

Veškeré údaje jsou přibližné a jsou ovlivněny klimatickými podmínkami v řešeném prostoru a rozličnou 
nasákavostí podkladu. 
 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad musí být rovný, pevný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a před pokládkou se odborně 
připraví vyhlazením a sjednocením nasákavosti aplikací vhodné stěrkové hmoty Bostik a systémové penetrace 
podle typu podkladu.  
 
 
 



 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný 
efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi 
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. 
 
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                               Vydání: 7. 10  
  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
ROLL BASE se před použitím důkladně promíchá a nanáší se neředěná velurovým válečkem s krátkým vlasem 
Bostik Special Roller v rovnoměrné slabé vrstvě bez tvorby kaluží. Doba schnutí penetrace je min. 15 minut na 
cementových stěrkách nebo min. 30-60 minut na sádrové stěrce Niboplan S 21. 
 
Mezi pracovními kroky PENETROVÁNÍ a NANÁŠENÍ LEPIDLA vždy vyměňte váleček za nový!  
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
kanystr   - 5 kg  


