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Informace o přípravku
       Popis přípravku

Účel použití přípravku: disperzní barva pro nátěry stěn a stropů v bytových interiérech a

v provozovnách, s velkým krytím, bez rozpouštědel - pro kvalitní 

a profesionální zpracování

Vlastnosti: � bez rozpouštědel, proto ekologická

� jen s mírnou vůní � bez změkčovadel

� vodou ředitelná
� difuzní, hodnota sd = třída 1  DIN EN ISO 7783-2

Údaje dle normy � třída oděru zavlhka: 3   omyvatelná   dle normy DIN 53 778

DIN EN 13300: � třída krytí: 2   při vydatnosti 6 m
2 
/ litr

� stupeň lesku:matný
� maxim.velikost zrnitosti: jemná (< 100 µm)
Barevným natónováním může dojít k mírné změně těchto údajů.

Obsahuje: disperzi akrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, vodu, aditiva, 

konzervační prostředky

Barva: bílá

Základní údaje: Specif.hmotnost: 1,60 g/cm
3      

DIN 51 757
Viskozita: cca 90 dPas   DIN 53 019
pH-faktor: 8,8                 DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale

ne v mrazu, při teplotě nad +5° do 30°C lze skladovat 2 roky.

Těkavé organické látky (VOC): kategorie: A / a 

Maxim.prahová hodnota: 30 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 0 g / litr

   Pokyny pro zpracování
Vnější podmínky: Nezpracovávat  při teplotě podkladu i ovzduší  pod +5°C a přes 

+35°C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.

Vhodné podklady: Staré i nové omítky, beton, vápencové kamenivo, sádrové omítky,

tapety se skelnými vlákny, jakož i pevně držící staré nátěry.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné ná-

těry a nátěry klihových barev důkladně odstranit. Místa vyspravená

novou omítkou musejí být dobře spojena a proschlá. Na prašných,

pískovitých nebo hrubých pórézních plochách je třeba provést zá- 
kladní nátěr přípravkem Mipa Tiefgrund LF.

Způsoby nanášení: Natírání, válečkování nebo nástřik air-less

úhel nástřiku: 50°

tryska: 0,53 - 0,63 mm

tlak: 150 bar

Jde o směrné hodnoty, které se mohou lišit u různých typů nástři-

kových přístrojů.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky 

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. - Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.
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Ředění: Na kontrastních, silně nebo rozdílně nasákavých plochách provést

základní nátěr tímto materiálem zředěným 10-15% vody, 

závěrečný krycí nátěr zředit 5-10% vody.

Zpracování: Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovno- 

měrně a roztírat, aby nevznikaly skvrny a lesklá místa z rozdílné 

tloušťky vrstvy.

Doba schnutí: Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 8 hod. proschne povrch 

a lze jej přetírat. Za chladného počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba: Přesnou spotřebu určit zkušebním nátěrem přímo na objektu.
Dle nasákavosti podkladu 6 m

2
/ z litru a na 1 nátěr.

Zvláštní upozornění
Pro zpracování air-less barvu dobře rozmíchat a přecedit. Nevdechovat aerosol.

Bezpečnostní pokyny
Barva Mipa Meister-Weiss reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou kůži chráňte před postříkáním.

Kapky barvy ihned omyjte velkým množstvím čisté vody. Dodržujte všeobecná pravidla hygieny.

    Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. 

Odstraňování odpadu
Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.

Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastikových věder odstranit

kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky 

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. - Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce:           Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
                                                 tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9


