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Informace o přípravku
     Popis přípravku

Účel použití přípravku: Speciální matný černý lak na umělecké zámečnické práce, např. 

zábradlí, dekoraci krbů a komínů, mříže, vrata, lucerny, aj.  
Použitelný také jako antikorozní lak v jedné vrstvě.
Pro interiéry i exteriéry, odolný proti nárazům a poškrábání.

Vlastnosti: rychleschnoucí, vytváří rovnoměrný matný povrch, dobrá přilnavost

stálý na světle a odolný povětrnostním vlivům, bez obsahu aromátů
pojiva na bázi obnovitelných zdrojů

Obsahuje: alkydové pryskyřice,alifatické uhlovodíky, minerální plniva, saze,
aditiva

Barva: černá

Základní údaje: Viskozita: tixotropní   

Specif.hmotnost: cca 1,10 g/cm3    
DIN 51 757

Stupeň lesku: matný  5% DIN 67530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ kategorie: A / i 

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010: 500 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 382 g / litr

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

Vlastnosti podkladu: Podklad musí být čistý, suchý, a zbavený rezu a mastnoty
a uvolněných částí.

Podklady: železo (zámečnické dílce)

Způsoby aplikace: natírání, válečkování   materiál je dodáván k přímému zpracování,

ředit jen v případu potřeby Mipa Verdünnung KH, UN, UN21 

Doba schnutí: nechytá prach: za 30 - 40 min.

lze manipulovat: za 2 hod.

lze přetírat: za 12 hod.

Síla vrstvy: cca 30 - 50 mm suché vrstvy

Krycí nátěr: 1 - 2x Mipalux HS Mattlack schwarz

Vydatnost: cca 12 m2/ z 1 litru

Zvláštní upozornění
Obsah nádoby před zpracováním dobře rozmíchat. Pro zvýšení konečného efektu lze nátěr Mattlack

schwarz přetřít materiálem Mipa Patinierfarbe.

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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Bezpečnostní pokyny
Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. 

Uchovávat mimo dosah dětí.

     Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách nitroředidlem. Také rozstříknutou barvu ihned
očistit nitroředidlem. Již zaschlý film lze odstranit odbarvovačem.

Odstraňování odpadu
Zbytky barvy a obal odstraňte dle doporučení na etiketě výrobku. Použitý a řádně vyprázdněný obal
odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní 
barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: 0 15 01 06 Směsné obaly. 

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


