Technický
list
Magnetspachtel LEF
Disperzní stěrková hmota, připravená k přímé aplikaci,
určená k vytvoření magneticky aktivní plochy na vnitřních
stěnách. Vhodná k připevnění map, výkresů, poznámek,
plakátů aj.

Barva:
Antracitová šedá.
Stupeň lesku:
Matová.
Hustota / Specifická hmotnost:
Asi 2,5 kg/litr
Složení:
Syntetická disperze, kovový prášek, plniva, aditiva
Balení:
12,5 kg / 25 kg plastové vědro
Použití:
Na vnitřní stěny
Ředění:
Vodou
Skladování:
V chladnu, chránit před mrazem.
Skladovatelnost 12 měsíců.
Čištění nářadí a znečištěných
míst:
Ihned vodou.
Snášenlivost s jinými materiály:
Pro zachování vlastností nelze míchat s jinými materiály.
Doba schnutí:
Za suchého, teplého počasí (+ 20
°C, 65 % relativní vlhkosti) je vrstva
o tloušťce 3 mm zaschlá asi po 12
hodinách. Při aplikaci silnější vrstvy
nebo na nesavé podklady nechat
schnout déle. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu, zasychání zpomalují.
Střední hodnoty spotřeby:
Asi 2.500 g/m² na 1 mm tloušťky.
Pro určení přesné hodnoty spotřeby je třeba nanést zkušební vrstvu.
Nejnižší teplota pro zpracování:
+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu. Platí jak během aplikace materiálu, tak i po dobu
schnutí.
Vlastnosti:
Magnetspachtel je pastovitá dis-

perzní stěrková hmota připravená
k přímé aplikaci. Je určená k vytvoření magneticky aktivních ploch na
stěnách v interiéru. Lze ji použít
v komerčních prostorách (kanceláře, školící a prezentační místnosti),
ve školách a předškolních zařízeních, tak i v privátních prostorách
(dětské a studentské pokoje, pracovny aj.). Materiál je vhodný
k ruční aplikaci natahovací lžící ve
spojení s netkanou skelnou textilií
SPACHTELVLIES.
Magnetickou
stěrkovou hmotu lze po zaschnutí
brousit a přetírat disperzními nátěrovými hmotami.
Vhodné podklady:
Všechny běžné minerální podklady
(omítky, beton, zdivo), sádrokarton,
dřevovláknité desky a prefabrikáty,
přídržné staré nátěry.
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý,
přídržný a vyzrálý. Před aplikací
stěrkové hmoty na silně savé a
drobivé podklady je třeba podklad
opatřit vhodným penetračním nátěrem. Běžné a málo savé podklady
(např. nový beton) zpravidla není
nutné penetrovat. Hlinkové a staré
nepřídržné nátěry je třeba bezezbytku odstranit.
Technické pokyny pro aplikaci:
Materiál nanést na podklad nerezovou natahovací lžící, stáhnout
zubovým hladíkem se zubem o velikosti R2 (5 x 4 x 2 mm), na mokrou vrstvu hmoty položit (bez tvoření bublin a záhybů) netkanou
skelnou textilii Spachtelvlies, jednotlivé pruhy překládat s přesahem
cca 5 cm. Přesazené pruhy uprostřed proříznout a zbytky opatrně
odstranit. Takto připravenou textilii
zastěrkovat do hmoty tak, aby
vznikla rovná, hladká plocha bez
prosáklého materiálu na povrch
textilie. Po dobrém zaschnutí nastěrkovat na textilii v tenkém filmu
druhou vrstvu hmoty. Po zaschnutí

lze na hotovou plochu natřít ve
dvou nátěrech vnitřní disperzní
barvu. Pokud je požadavek na provedení finální povrchové úpravy
skelnou nebo jinou tapetou, musí
mít vrstva zaschlé magnetické
stěrkové hmoty celkovou tloušťku
minimálně 2 mm.
Upozornění:
Neaplikovat za přímého slunečního
svitu, silného větru a na rozpálené
podklady. Před použitím dobře
promíchat. Pokud si nejste jisti kvalitou podkladu, doporučujeme nanést zkušební vrstvu.
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. Při práci
nejíst a nepít. Po práci omýt ruce
vodou a mýdlem a ošetřit reparačním 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.
Plastové obaly lze po vysušení
zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový
materiál, příp. předat do sběrny pro
recyklaci.
Kód výrobku:
M-DF02
Datum vydání TL: 16. 04. 2014

Všeobecné pokyny: Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit
dobré větrání prostor.
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 komunálním nebo domovním odpadem.

