massa S
Stěrkový tmel pro vnitřní použití

TECHNICKÝ LIST

Mistral MASSA S je vnitřní stěrková hmota pastovité konzistence. Je určena především pro celoplošnou úpravu stěn
a stropů, kde je požadován dokonalý hladký povrch, ale i pro menší opravy. Mistral MASSA S je určena na interiérové plochy
jako jsou základní cementové a vápenocementové omítky, beton, pórobeton, sádrokarton a dřevotřískové desky. Stěrková
hmota se velmi snadno nanáší na nerovné povrchy, snižuje zachytávání prachu. Po zaschnutí je stěrková hmota velmi dobře
brousitelná.
Vzhled: pastovitá hmota husté konzistence
Aplikace: špachtlí, ocelovou stěrkou, nerezovým hladítkem, vnitřní interiéry
Ředění: výrobek je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.
Příprava podkladu a zpracování: podklad musí být vyzrálý (min. 28 dní, tj. pH nesmí být vyšší než 9), suchý, zbavený
nečistot a mastnoty. U starších křídových podkladů je nezbytné odstranění nesoudržného povrchu, který je potřeba opatřit
penetračním nátěrem (Mistral PRIMER ELITE). Promíchanou stěrku Mistral MASSA S je možné nanášet ručně popř.
vhodným stříkacím zařízením pro tento typ stěrky do 2mm. Po zaschnutí (2 až 12 hod dle teploty a relativní vlhkosti vzduchu)
se povrch upraví broušením jemným brusným papírem. Dokonalý povrch pomocí stěrky Mistral MASSA S dává vyniknout
zvláště tónovaným barvám kvalitních nátěrů Mistral DEKOR.
Stěrkový tmel lze tónovat pomocí past Mistral do orientačních odstínů. Tónované tmely lze použít pro vytváření dekorativních
efektů v kombinaci s tónovanými barvami Mistral Dekor nebo Albica.
Stěrkovou hmotu nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C !
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Vydatnost:
Balení:
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:
Základní složení:
Skladování:

1,8 kg / m² (u tloušťky 1,5 mm)
2 kg , 7 kg, 15 kg a 25 kg v recyklovatelných plastových obalech
cca 2 hodiny, schnutí se prodlužuje v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
vzduchu
akrylátová emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva, aditiva
skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v
teplotním rozmezí od +5°C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od
data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!

Bezpečnostní opatření:
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně
obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.
První pomoc:
Stěrka není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným
regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte
lékařskou pomoc.
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro nebezpečný odpad.
Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním
listu k výrobku.

Distribuce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha 9, 19800
tel. 281 865 606 – distribuce Praha 9
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke
zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel.
U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších
povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistralpaints.cz

