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Informace o přípravku
     Popis přípravku

Účel použití přípravku: Bezbarvý akryl-polyuretanový interiérový lak na dřevěné parkety,
podlahy a nábytek. Vhodný na běžné druhy dřeva.

Vlastnosti: nátěr je odolný vodě, tvrdý a pružný

vysoce mechanicky odolný proti oděru a ošlapání 
vynikající přilnavost k pokladu
snadno se zpracuje, rychleschnoucí, bez zápachu
nátěr je světlostálý a nežloutne

Obsahuje: polyuretan-akrylátovou disperzi, vodu, glykoly, aditiva,
konzervační prostředky 

Barva / lesk: bezbarvý / hedvábně lesklý a hedvábně matný

Základní údaje: Stupeň lesku: DIN 67 530

Specif.hmotnost: 1,03 g/cm3    
DIN 51 757

Viskozita: 45 sec.  4mm DIN 53 211

Skladování: V uzavřených originálních nádobách min. 2 roky, v chladu, suchu,
a ne v mrazu při teplotě od 5°C do max. 30°C.

Značení: odpadá

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

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010: 140 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 108 g / litr

Pokyny pro zpracování
Vhodné podklady: Suché neošetřené drevo, také staré dřevo vyžadující renovaci 

po opředchozím ošetření.

Vlastnosti a předúprava Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený mastnoty, vosku

a prachu. Staré nátěry musejí dobře držet a je třeba je zdrsnit.

Přilnavost případně vyzkoušet zkušebním nátěrem. 

Podmínky při zpracování: Nepracovat při teplotě vzduchu a podkladu nad +35°C a pod +10°C

a maximálně do 75% relativní vlhkosti vzduchu.

Ředění: Na silně nasákavých podkladech první nátěr zředit cca 5% vody,
další nátěry neředit.

Aplikace: Nanášet štětcem nebo válečkem (zn.Royal, Glattfilt),

2-3 vrstvy dle savosti podkladu 
doba mezi nátěry 20 min. na odvětrání

Doba schnutí při 20°C: nechytá prach                         po 45-60 min.

nelepí                                     po cca 2 hod.

plně mechanicky zatěžovat       po 8-12 dnech.

Nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu a málo nasákavá dřeva čas schnutí prodlužují. 
Rychlejší schnutí docílíte dobrým větráním.
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Vydatnost:  7 - 9 m2 / litr a na 1 vrstvu

dle savosti podkladu a způsobu aplikace

Zvláštní upozornění: Materiál před zpracováním dobře promíchat - 

používat jen v interiérech !
Vyskytující se kovové části ošetřit protikorozním přípravkem a vykrýt.

Bezpečnostní pokyny
Přípravek Mipa WBS Parkettsiegel reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou pokožku chránit před  po- 

stříkáním. Kapky barvy ihned omýt dostatkem čisté vody. Dodržovat běžná hygienická pravidla.  

Uschovávat mimo dosah dětí. Zamezit únik do kanalizace, spodní vody a do země. Během zpracová- 

ní a poté zajistit dobré větrání. Mlžinu nevdechovat.

     Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. 

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


