
Technický 
 list 

 
Barva: 
Přírodní bílá. 

Stupeň lesku: 
Matová. 

Specifická hmotnost: 
Asi 1,68 g/cm3 

Pojivový základ: 
Emulze silikonové pryskyřice, syn-
tetická disperze 

Pigmentový základ: 
Titandioxid a minerální plniva, adi-
tiva 

Balení: 
20 kg oválné plastové vědro 

Použití: 
Na fasády a do interiérů. 

Ředění: 
Vodou 

Skladování: 
V chladnu, chránit před mrazem. 
Skladovatelnost 12 měsíců. 

Čištění nářadí a znečištěných 
míst: 
Ihned vodou. 

Snášenlivost s jinými barvami: 
Pro zachování vlastností nelze mí-
chat s jinými materiály. 

Doba schnutí: 
Za suchého, teplého počasí (+ 20 
°C, 65 % rel. vlhkosti) je povrch ná-
těru odolný prachu po 2 – 3 hodi-
nách. Přetírat lze asi po 4 - 5 hodi-
nách. Nízká teplota a vysoká rela-
tivní vlhkost vzduchu zasychání 
zpomalují.  
 
Střední hodnoty spotřeby: 
Asi 420 - 590 g/m². 
Spotřeba silně kolísá v závislosti 
na použití, stavu a struktuře pod-
kladu. Pro určení přesné hodnoty 
doporučujeme provést zkušební 

nátěr.     
 
Vhodné tónování: 
Systémové pigmenty ALLFAcolor. 
Max. 5 % lze také přidat běžné 
disperzní tónovací barvy nebo tó-
novací koncentráty do vodou ředi-
telných barev. Vlastním tónováním 
však může dojít ke změně deklaro-
vaných vlastností.  

Nejnižší teplota pro zpracování: 
+ 5 °C pro všechny poměry ovzdu-
ší a podkladu. 

Vlastnosti: 
Odolná proti povětrnosti (dle VOB, 
díl C, DIN 18363). Vysoce paro-
propustná (hodnota sd < 0,14 m, 
výrobek odpovídá třídě V 1 dle 
normy EN 1062), dobře vodoodpu-
divá (hodnota nasákavosti w < 0,10 
kg/m2h0,5, výrobek odpovídá třídě 
W 3 dle normy EN 1062), bez ob-
sahu organických rozpouštědel. 
Velmi dobré plnící schopnosti, 
umožňuje vytváření dekoračních 
strukturálních nátěrů, přetíratelná 
všemi disperzními fasádními 
barvami. Univerzálně použitelná na 
všechny druhy podkladů. Díky ob-
sahu mikrovlákna poskytuje opti-
mální přemostění vlasových trhlin v 
podkladu. Lze ji použít I pro za-
pouštění netkaných renovačních 
textilií a armovacích tkanin při pře-
krývání větších prasklin.  

Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, 
přídržný a vyzrálý. Před aplikací na 
nové a nenatřené plochy je třeba 
podklad opatřit vhodným penetrač-
ním nátěrem. Savé a silně savé 
podklady natřít hloubkovou pene-
trací TIEFGRUND W nebo W 66 
GRUNDIERKONZENTRAT, kritic-
ké podklady opatřit nátěrem s ob-
sahem organických rozpouštědel 

L-66 TIEFENGRUND a GRUN-
DIERFARBE pigmentiert. Pro re-
novační nátěry na pevné nesavé 
nebo málo savé podklady (opatře-
né přídržnými starými disperzními 
barvami) není penetrační nátěr 
nutný.  

Technické pokyny pro aplikaci: 
Materiál lze natírat štětkou nebo 
nanášet válečkem. Nanášet rov-
noměrně v hojném množství, ne-
nechat však z podkladu stékat. Ma-
teriál aplikovat neředěný. Minimální 
množství aplikovaného materiálu je 
třeba dodržet, aby došlo k vytvoře-
ní žádoucí tloušťky nátěru potřebné 
pro trvalé přemostění trhlin a opti-
mální rozvrstvení materiálu bez 
tvorby napojení a opticky ne-
vzhledných ploch. Po dostatečném 
zaschnutí lze aplikovat vrchní nátěr 
MIROPAN FASSADENFARBE ne-
bo jinou silikonovou nebo disperzní 
barvu z programu ALLIGATOR.  

Upozornění: 
Neaplikovat za přímého slunečního 
svitu, silného větru a na rozpálené 
podklady. Před použitím dobře 
promíchat. Pokud si nejste jisti kva-
litou podkladu, doporučujeme na-
nést zkušební vrstvu.  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a první pomoc:  
Výrobek může při opakovaném a 
dlouhodobém kontaktu dráždit citli-
vou pokožku, doporučuje se proto 
používat osobní ochranné pracovní 
prostředky k ochraně kůže, při apli-
kaci stříkáním prostředky k ochra-
ně dýchacích cest a očí. Při práci 
nejíst a nepít. Po práci omýt ruce 
vodou a mýdlem a ošetřit reparač-
ním krémem. Při potřísnění kůže 
omýt vodou, při zasažení očí vy-
pláchnout velkým množstvím vody, 
při náhodném požití vypláchnout 
ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve 

Miropan-Streichvlies 
Silnovrstvá, minerálním vláknem plněná podkladová barva 
na silikonové bázi určená pro egalizaci nerovných 
podkladů a překrytí popraskaných fasád. Vhodná též jako 
strukturální nátěr pod transparentní lazury.  

 

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. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s ko-
munálním nebo domovním odpadem.  



všech vážnějších případech po-
škození zdraví vyhledat lékařské 
ošetření. Při rozlití odstranit pro-
středkem, který na sebe váže teku-
tinu. Zamezit vniknutí do spodních, 
povrchových a odpadních vod. 
Plastové obaly lze po vysušení 
zbytků materiálu a důkladném vy-
mytí použít jako druhotný obalový 
materiál, příp. předat do sběrny pro 
recyklaci. 

Mezní hodnoty EU na obsah tě-
kavých organických látek (VOC) 
pro tento výrobek: 
(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento vý-
robek obsahuje max. < 1 g/l VOC. 

Kód výrobku: 
M-DF02 

Datum vydání TL: 16. 03. 2016 
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