Technický
list
Malacryl Klassik
Vnitřní matová barva s obsahem organických rozpouštědel, určená pro renovační nátěry. Uzavírací a izolační
schopnosti proti nečistotám v podkladu. Snížený obsah
aromátů, vysoká kryvost, vhodná také pro aplikace na polystyren.
Odstín:
Bílá

Vhodné tónování:
Maximálně do 1 % univerzální tónovací koncentráty do syntetických barev. Před použitím jednotlivých pigmentů přezkoušet snášenlivost s materiálem. Přidání pigmentu negativně
ovlivňuje deklarované vlastnosti.

Stupeň lesku:
Matová
Specifická hmotnost:
cca 1,60 g/cm3
Složení:
Speciální roztok styrenakrylátové
pryskyřice, titanová běloba typu rutil,
plnivo, aditiva.
Balení:
12,5 l plechové vědro
Použití:
Pro nátěry vnitřních stěn.
Ředění:
Materiál je připraven k přímé aplikaci
bez nutnosti ředění.
Skladování:
V chladnu, z dosahu zdrojů tepla,
možno též pod 0°C.
Čištění nářadí:
Ihned po použití technickým benzínem nebo syntetickým ředidlem.
Snášenlivost s jinými materiály:
Nelze míchat s jinými barvami.
Doba schnutí:
Za běžné pokojové teploty je nátěr
odolný prachu asi po 2 hod., pevný
na omak po 4 – 6 hod., přetíratelný je
po 10 - 12 hod.
Střední hodnoty spotřeby:
asi 100 - 150 ml/m² pro jeden nátěr,
což odpovídá vydatnosti 7 – 10 m².
Pro určení přesné hodnoty je třeba
provést zkušební nátěr.

Technické informace
pro stříkání:
dynamický tlak v Bar:
velikost trysky inch:
velikost trysky v mm:

Nejnižší teplota pro zpracování:
+ 10 °C pro všechny poměry ovzduší
a podkladu.
Vlastnosti:
Malacryl Klassik je renovační barva
bez obsahu vody, se sníženým obsahem aromátů. Vykazuje velmi dobrý uzavírací účinek. Omyvatelná a
odolná proti oděru, třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy EN
13300. Vysoce kryvá, přídržná a
odolná proti nárazům. Vhodná na
všechny silně namáhané plochy stěn
a stropů. Zvláště vhodná pro izolační
nátěry proti nikotinu, zplodinám od
kouře a proschlým skvrnám od proteklé vody. Paropropustná, s nízkým
povrchovým pnutím. Vhodná pro
aplikaci na polystyren.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý a nosný.
Pro renovační nátěry není penetrace
podkladu nutná. Pro aplikace na nové, nenatřené podklady a silně savé
podklady je vhodné použít odpovídající penetrační nátěr.
Technické pokyny pro aplikaci:
Materiál lze natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Ideálním nářadím
je polstrovaný váleček s nízkým vlasem. Nanášet v hojném množství,
neroztírat do příliš velké plochy, nenechat však z podkladu stékat. Před
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úhel stříkání:
velikost síta mesh:
ředění cca:

použitím důkladně promíchat. Výrobek je připraven k okamžitému použití bez nutnosti ředění. Pokud po prvním nátěru není izolační schopnost
dostatečná, je třeba nechat nátěr vyschnout 12 hodin a následně aplikovat 2 vrstvu. V případě nutnosti lze
pro naředění na savé podklady použít bezaromátové univerzální ředidlo.
Upozornění:
Výrobek obsahuje organická rozpouštědla, držet z dosahu zdrojů tepla a otevřeného ohně. Při práci nejíst,
nepít a nekouřit a zajistit dobré větrání pracoviště. Potraviny a poživatiny během aplikace materiálu a doby
schnutí přemístit mimo místnost.
Barva není vhodná pro nátěry na
plochy extrémně zatížené vodní párou, např. do pekáren. Do senzitivních prostor (obývací pokoje, dětské
pokoje, kanceláře aj.) je, z důvodu
vyššího zápachu aplikovaného nátěru, který se postupně se zasycháním
a tvrdnutím nátěru snižuje, vhodnější
použít vodou ředitelná provedení renovačních barev řady Malacryl, např.
Malacryl Aqua Top, Malacryl W nebo
uzavírací podkladový nátěr Malacryl
Sperrgrund a jakýkoliv vodou ředitelný vrchní nátěr.
Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci a první pomoc:
Výrobek může při opakovaném a
dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto
používat osobní ochranné pracovní
prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně
dýchacích cest a očí. Po práci omýt
ruce vodou a mýdlem a ošetřit repa-
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Pokyny k odstranění odpadu:
Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat
podle odpadového klíče č. 080102 – staré laky bez obsahu halogenních rozpouštědel.
R-věty:
S-věty:
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(hořlavý)
(opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže)
(nesmí se dostat do rukou dětem)
(obaly skladovat pevně uzavřené na dobře větratelném místě)
(držet z dosahu zdrojů ohně, nekouřit)
(nevdechovat výpary/aerosol)
(nesmí se dostat do povrchových, podzemních a odpadních vod)
(při nedostatečném větrání používat přístoj k ochraně dýchacích cest.)
(při úrazu nebo nevolnosti ihned vyhledat lékaře a pokud možno předložit tento technický list)
(používat pouze v dobře větratelných prostorách)

račním krémem. Při potřísnění kůže
omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody,
při náhodném požití vypláchnout ústa
a ihned vyhledat lékaře. Ve všech
vážnějších případech poškození
zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při
rozlití odstranit prostředkem, který na
sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí
do spodních, povrchových a odpadních vod. Kovové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném
vymytí použít jako druhotný obalový
materiál, příp. předat do sběrny pro
recyklaci.
Mezní hodnoty EU na obsah VOC
platné pro tento výrobek:
(Kat. A/g) 350 g/l (2010). Výrobek
obsahuje max. 350 g/l VOC.
Kód výrobku:
M-PL01
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