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Informace o přípravku
Popis přípravku
Účel použití přípravku:

Bezbarvý krycí lak na parkety, podlahy i nábytek - pro interiéry i
exteriéry - na tvrdé i měkké dřevo - vhodný též jako lodní lak.

Vlastnosti:

výborně přilne, dobře se brousí, je odolný proti škrábancům, má
dobré mechanické vlastnosti, je na světle stálý a odolný proti vodě
i alkoholu

Báze pojiva:

uretanalkyd

Barvy / lesk:

bezbarvá - lesklá
bezbarvá - hedvábně matná

Skladování:

V pevně uzavřených originálních nádobách 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC):
Maxim.prahová hodnota:

kategorie:
400 g / litr Skut.obsah v tomto produktu:

A/e
400 g / litr

Pokyny pro zpracování
Vnější podmínky:

Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace:

dodáván již hotově nastaven k natírání nebo válečkování

Vlastnosti podkladu:

dřevo suché (vlhkost 8-12%), čisté, obroušené (brusný papír 240)
a zbavené prachu

Složení nátěru:

Interiéry:
Mipadur Holzsiegel
Exteriéry:
1x Mipaxyl spezial
1x Mipadur Holzsiegel
1 - 2x Mipadur Holzsiegel

impregnace
základní nátěr
vrchní nátěr

Doba schnutí:
(20° C)

nechytá prach: po 30 min.
lze přetírat:
za 6 - 8 hod.
lze brousit:
za 24 hod.
U dřeva s vysokým obsahem příměsí (kupř. dub) se může doba
schnutí prodloužit.

Vydatnost:

dle nasákavosti podkladu cca 13 m2 / litr

Zvláštní upozornění
U dřeva s vysokým obsahem příměsí může dojít ze zbarvení a prodlouření doby schnutí.
Doporučuje se provést zkušební nátěr.

Bezpečnostní pokyny
Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. Nedopustit,
aby se dostal do rukou dětem.
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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Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách ředidly Mipa Verdünnung UN nebo UN 21.

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

