Mipaxyl Spezial

gb7/0608

Informace o přípravku
Popis přípravku
Účel použití přípravku:

Nátěr pro ochranu dřeva v exteriérech, k prevenci proti zamodralosti
a hnilobě dřeva, houbě, aj.

Vlastnosti:

 silné hloubkové působení
 bez chloru a uhlovodíků, jen malý obsah aromat.složek

Obsahuje:

alkydové pryskyřice, alifatické a aromatické uhlovodíky, aditiva
účinná látka: 3-jod-propynylbutylkarbamát 0,88 g / 100 g produktu

Základní údaje:

Stupeň lesku:
Specif.hmotnost:
Viskozita:

Skladování:

V pevně uzavřených originálních nádobách,v suchu a pokojové teplotě minim. 3 roky. Po upotřebení nádobu dobře uzavřít.
Přípravek nemrzne.

Značení:

Hořlavý - třída A III

hedvábně lesklý
0,8 g/cm3
cca 12 sec. 4 mm

Xn Zdraví škodlivý

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:

DIN 67 530
DIN 51 757
DIN 53 211

kategorie:

A/h

750 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 721 g / litr

Pokyny pro zpracování
Způsoby aplikace:

Natírání, smáčení, polévání nebo nalití do vyvrtaných děr.
Minimální množství k prevenci 250ml/m2 (= 2 nátěry),
k hubení 350ml/m2 (3 nátěry).

Ředění:

používat neředěné

Doba schnutí:

při 20°C 12 - 24 hod. během schnutí se nezdržovat v blízkosti.
Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí,
zejména tropického dřeva.
Biocidní účinek nastane ihned po nanesení.

Vydatnost:

cca 10 m2 / litr
dle nasákavosti dřeva a způsobu aplikace

Zvláštní upozornění:
Při práci používat ochranné oblek a rukavice, a přístroj s filtrem pro ochranu dýchání.
Sousední plochy při nástřiku vykrývat.

Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách náhražkou terpenýnu nebo ředidlem Mipa Universalverdünnung.

Bezpečnostní pokyny
Uchovávat mimo dosah dětí, a odděleně od potravin,nápojů a krmiv. Při práci nejíst,nepít a nekouřit!
Nevdechovat páry a aerosoly, při zasažení očí neprodleně vypláchnout důkladně vodou a vyhledat
dejte lékařskou pomoc. V případě nedostatečného větrání používat vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal nebo označení. Další údaje: bezpečnostní list.
Přípravek používat jen dle návodu k použití a jen v případu,že je nutná ochrana dřeva. Zneužití může
způsobit poškození zdraví a životního prostředí.

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.
Přípravek se nesmí dostat do kanalizace. Tekuté zbytky odstranit v místech určených pro likvidaci
zvláštního a nebezpečného odpadu.
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

