TECHNICKÝ LIST

univerzal
Univerzální vodou ředitelná barva
Mistral UNIVERZAL je omyvatelná a vysoce mechanicky odolná vodou ředitelná barva určená pro interiérové a
exteriérové nátěry omítek, cihel, betonu, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek,
sádrokartonu a kovových podkladů ošetřených vhodným základním nátěrem. Vyniká dobrou přilnavostí k
podkladu a vysokou odolností vůči chemickým vlivům. Nátěr nežloutne, odolává dlouhodobě teplotám do 65C°je vhodný pro nátěry radiátorů a topných těles. Je dlouhodobě UV resistentní, nemá dolepující charakter.
Vzhled: polomatný nátěr, při zvýšeném počtu nátěrů (3 a více) pololesklý
Aplikace: štětcem, válečkem, stříkání airless technikou
Ředění: připraveno k aplikaci, u velmi savých podkladů ředit vodou dle doporučení
Příprava podkladu: podklad musí být suchý, zbavený mechanických nečistot a mastnoty, případně starých,
nesoudržných nátěrů. Mistral UNIVERZAL lze natírat na staré soudržné nátěry, rozpouštědlové, vodou ředitelné,
předem lehce přebroušené brusným papírem.
Příprava barvy před použitím: Případný škraloup odstraňte a barvu před použitím důkladně promíchejte, tak
aby nedošlo k „našlehání“ barvy. Barvu je možné dle doporučení ředit vodou. Při nadměrném naředění barvy se
snižuje kryvost a zhoršují technické parametry barvy. Po otevření obalu je potřeba barvu co nejdříve zpracovat.
Aplikační postup pro nátěr zdiva, omítky, betonu:
1. Savý podklad zpenetrujte hloubkovou penetraci Mistral PRIMER ELITE, důkladně roztírejte - nesmí se tvořit
zaschlé kapky a ztečence.
2. Základní nátěr proveďte neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL, v případně více savých podkladů ředit 5%
vody
3. Po 6 hodinách schnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr (pro interiér 1x) neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL.
Jednotlivé nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.
Aplikační postup pro nátěr dřeva:
1. Dřevěný podklad natřete vhodným impregnačním přípravkem proti dřevokazným houbám např. Mipaxyl
Spezial. Po zaschnutí povrch lehce přebruste jemným brusným papírem č. 80-100.
2. Základní nátěr proveďte neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL, v případně více savých podkladů ředit
5% vody
3. Po 6 hodinách schnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL. Jednotlivé
nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.
Aplikační postup pro nátěr kovu:
1. Kovový podklad očistěte ocelovým kartáčem, brusným papírem a odmastěte např. Mipa Silikonentferner
2. Základní nátěr proveďte vhodnou antikorozní základní barvou např. Mipa Allgrund
3. Po důkladném proschnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL. Jednotlivé
nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.
Aplikační teplota: Teplota podkladu a okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +25°C, relativní
vlhkost vzduchu do 75%.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Teoretická vydatnost:
Hustota:
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:
Základní složení:
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9 - 10m /l pro jednu vrstvu
3
3
bílá a báze 1 = 1,37g /cm , báze 2 a3 = 1,26g /cm
suché za 30 min.
akrylátová disperze, speciální aditiva, stálobarevné pigmenty
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Barevné odstíny:
bílá a tónovaná podle vzorkovnic Eurotrend, NCS, RAL, Mipa a jiné
Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem
k reklamaci. Doporučujeme provést zkušební vzorky.
Balení:

bílá a báze 1 balení 1 l, 3 l a 10l,

báze 2 a 3 balení 1 l a 3 l

Pracovní nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.
Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí
od +5°C do+28°C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!
Upozornění:

do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály!

Bezpečnostní opatření: Při práci doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodné ochranné pomůcky a
dodržujte osobní hygienu.
První pomoc: Výrobek není zdraví škodlivý. 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:
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.

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

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 radu. 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.mistral-paints.cz

Mistral Univerzal / stav 09/2015

Strana 1/ 2

