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Informace o přípravku
       Popis přípravku

Účel použití přípravku: Na velmi kvalitní předlakování dřeva a předem penetrovaných kovů

v interiéru a exteriéru.

Vlastnosti: � HS-kvalita, proto výborné krytí, plnivost a dobré krytí 

     i na hranách
� snadné a rychlé zpracování, velmi dobře splývá

� rychle schne, dobře se brousí

� ventilační � bez aromatů

Obsahuje: alkydovou pryskyřici, alifatické uhlovodíky, pigmenty, plniva,

aditiva

Barva: bílá

Základní údaje: Viskozita: cca 300 sec. DIN 53 211
Specif.hmotnost: 1,7 g/cm

3 DIN 51 757
Lesk: hedvábně matný DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimálně 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC): kategorie: A / d 

Maxim.prahová hodnota: 300 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 300 g / litr

Pokyny pro zpracování
Vnější podmínky: Od +10°C,  a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace: natírání nebo válečkování, neředěné

Ředění: Mipa KH-Verdünnung nebo Mipa Terpentinersatz
v případu potřeby pro nástřik a válečkování

Doba schnutí: nechytá prach: za 1 hod.    lze manipulovat: za 2 hod.

lze brousit: za 24 hod.

Nátěry dřeva: Dřevo s maxim. vlhkostí 15%

Exteriér:
1. Impregnace: Mipaxyl Spezial
2. Základní nátěr: Mipa Malervorlack HS
3. Mezinátěr: Mipa Malervorlack HS nebo Mipalux weiss 
    nebo Buntlack HS
4. Krycí nátěr: Mipa Mipalux HS

Interiér:
1. Základní nátěr: Mipa Malervorlack HS
    event. vyšpachtlovat pomocí Mipa KH-Malerspachtel
2. Mezinátěr: Mipa Malervorlack HS nebo Mipalux weiss 
    nebo Buntlack HS
3. Krycí nátěr: Mipa Mipalux weiss nebo Buntlack HS

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.
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Nátěry kovů: Železo, ocel:
1. Příprava: odmastit pomocí Mipa Silikonentferner 
    nebo Mipa WBS Reiniger
2. Základní nátěr: Mipa Metallgrund nebo Mipa Allgrund
3. Mezinátěr: Mipa Malervorlack HS
4. Krycí nátěr: Mipa Mipalux weiss nebo Buntlack HS

Neželezné kovy: (aluminium, pozink. podklady):
1. Příprava: odmastit pomocí Mipa Silikonentferner nebo

    Mipa WBS Reiniger  
    pozink.podklady: Mipa Zinkreiniger
2. Základní nátěr: Mipa Allgrund
3. Mezinátěr: Mipa Malervorlack HS
4. Krycí nátěr: Mipa Mipalux weiss nebo Buntlack HS

Vydatnost: cca 7 m
2 
/ litr

Bezpečnostní pokyny
Nedopustit, aby se dostal přípravek do rukou dětí. Uchovávat odděleně od potravi, nápojů a krmiv. 

Nevdechovat páry / aerosol. Při práci nosit ochranné oblečení. K hasení použít písek, kysličník

uhličitý, hasicí prášek - nikdy ne vodu. Při požití ihned vyhledat léklařskou pomoc a předložit tento

obal nebo etiketu.

   Čistění nářadí
Pracovní nářadí ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vyčistit nitroředidlem.

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.

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


