
             

 

Mistral RENOVAČNÍ NÁTĚR je transparentní vodou ředitelný nátěr určený pro povrchovou úpravu a renovaci svislých ploch 
ve venkovním i vnitřním prostředí, především na obnovu povrchu mozaikových omítek. Není vhodný pro objekty zatížené 
nadměrnou či stálou vlhkostí (vzlínající vlhkost ve zdivu, dlouhodobá expozice sněhem) a vodorovné venkovní plochy. 
 

Barva/vzhled: v tekutém stavu mléčně zabarvený, po vyschnutí transparentní  

 

Podklad: Podklad musí být suchý, vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných částí a biotického napadení 
(plísně, řasy a houby). Povrch omítky lze také omýt vodou, tlakovým čistícím zařízením s použitím čisticího prostředku.  
   

Aplikace: Přípravek je připraven k přímé aplikaci a nanáší se po důkladném rozmíchání ve dvou až třech stejnoměrných 
vrstvách válečkem nebo štětcem tak, aby se na povrchu (např. mozaikové omítce) vytvořila nová, souvislá, transparentní, 
krycí vrstva. Další vrstva se nanáší vždy po úplném zaschnutí předchozí vrstvy.   
 

Nářadí pro aplikaci: váleček s krátkým vlasem, štětec.  
 

Mistral Renovační nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. 
Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +8°C do +25°C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teplota vzduchu 
časy schnutí prodlužují. 

 

Doba zasychání je přibližně 24 hodiny při 20 °C (za chladnějšího a vlhčího počasí je delší).  
 
 

Složení: pojiva na bázi makromolekulárních disperzí, voda a aditiva. 
 

 

Teoretická vydatnost: 5,0 - 10,0 m2/kg v jedné vrstvě podle kvality podkladu (nasákavosti, rovinnosti) 
 

Balení:  1kg, 5 kg 

 

Skladování: 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! 
 
 
 
Upozornění: Do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné další materiály. Výplně otvorů, parapety a ostatní konstrukce na 

fasádě je třeba chránit před ušpiněním výrobkem Mistral Renovační nátěr. V případě ušpinění je nutné okamžité omytí 
vodou.  Všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. 

 

Bezpečnostní opatření: Při práci doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodný ochranné pomůcky, dodržujte 
osobní hygienu. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Nenechávat zaschnout na kůži. Při stříkání chránit oči.  

První pomoc: Výrobek není zdraví škodlivý. Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici. Zasažené oči ihned vypláchněte 
proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Ve všech vážných případech poškození zdraví 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb: 
Prázdné obaly se mohou recyklovat, kontaminovaný obal jako odpad kód 150 102. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s 
místními předpisy pro nebezpečný odpad (vodné suspenze obsahující keramické materiály, kat. O). Při styku s vodou 
zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k 
výrobku. 
 

Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha 9, Česká republika, člen skupiny MIPA S.E. Německo 
 
 
 

Renovační nátěr 
na obnovu mozaikových omítek  

TECHNICKÝ LIST 

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 vedlejších povinností. Platí naše prodejní a 
dodací podmínky. Aktuální informace o produktech    firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz 

 


