
Mipa Betonacryl d10/0310

Informace o přípravku
       Popis přípravku

Účel použití přípravku: 1-složkový nátěrový materiál na podlahy i stěny normálně zatěžo-

vané, kupř. garáže, sklepy, schody, balkóny, sklady a dílny

Vlastnosti: � dobrá přilnavost a odolnost proti povětrnosti

� odolnost proti strojním olejům, voskům, mastnotě, čisticím pro-

    středkům, vodě, jakož i slaným roztokům, kyselinám a louhům

    v malých koncentracích

� není odolný proti změkčovadlům

� není odolný proti pojíždění vysokozdvižnými vozíky

Báze pojiva: akrylová pryskyřice

Barevné odstíny: bezbarvý, RAL  1001, 6011, 7001, 7032

Stupeň lesku: bezbarvý: lesklý,  barevný: hedvábně lesklý       DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimální doba

skladovatelnosti 3 roky.

Značení: bezbarvý:  hořlavý - třída A II Xi  Dráždivý
N Nebezpečný pro životní prostředí

barevný:    hořlavý.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ kategorie: A / i 

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010: 500 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 500 g / litr

   Pokyny pro zpracování
Vnější podmínky: Od +10°C, a při relat.vlhkosti vzduchu až 80%

Způsoby aplikace: Natírání nebo válečkování

Ředidlo: dodáván k přímému zpracovnání, 

v případu potřeby Mipa Verdünnung UN nebo UN 21

Doba schnutí: 4 - 6 hod. při 20°C mezi jednotlivými nátěry,

konečné proschnutí: za 2 dny

Vydatnost: závisí na tloušťce nanášené vrstvy a hrubosti podkladu
průměrná hodnota: cca 12 m

2
 / 1 litr na 1 vrstvu

Podklady: beton, materiály podobné betonu, mazaniny a omítky

Vlastnosti podkladu: podklad musí být čistý, suchý, a zbavený prachu a mastnoty

Zvláštní upozornění
Případné usazeniny cementu provlhčit a poté neutralizovat 10-%ní kyselinou solnou nebo fosforeč-

nou a důkladně omýt vodou.



Bezpečnostní pokyny
Používat jen v dobře větraných prostorách.

Při práci s přípravkem nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávat mimo dosah dětí.

    Čistění nářadí
Ihned po použití a v delších pracovních přestávkách nitro-ředidlem.

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


