střešní nátěr Meffert MF 1000 DACHBESCHICHTUNG s nanotechnologií
Druh výrobku: Renovační barva pro vnější použití, odolná proti vlivu povětrnostních podmínek . Č istý

akrylátový nátěr
s nano-hybridní technologií (silikonová nanoemulze v pojivové matric i zajišťuje silně vodu odpuzujíc í úč inek povrc hu.

Možnosti použití: k nátěru betonových, pálených střešních tašek, cementovláknitých a eternitových střešních krytin a
plechových střech. Díky rozdílným výrobním postupům může dojít u cementovláknitých materiálů a umělé břidlice
k problémům s přídržností. Tyto materiály natírat pouze po předchozí poradě s našimi techniky – bezplatná poradenská linka
viz dole. V případě nátěru glazovaných a engobovaných střešních tašek je nutné použít speciální penetrace MD 2-K
Glanzversiegelung 1070.
Vlastnosti: chrání povrchové plochy a zvyšuje jejich odolnost proti vlivům povětrnostních podmínek, kyselým dešťům a
škodlivinám. Ztěžuje obnovení růstu mechů a řas. Je jednoduše zpracovatelný, čistí se bez použití chemikálií. Nepoškozuje
životní prostředí, neobsahuje biocidy.
Podklad: střešní plocha musí být pevná, čistá, suchá a nosná. Volné částice musí být odstraněny. Mechy a řasy zahubeny
vhodným přípravkem a následně očištěny vysokotlakým čističem (min. 200 barů). Komíny, střešní okna a anténní vstupy
prověřit na těsnost, příp. přetěsnit. Porézní a zpískovatělé tašky penetrovat nejprve produktem MD Dachgund LH 1010, nebo
Düfa D14, D15 (po penetraci D14 možno aplikovat vrchní nátěr po jejím zaschnutí, po penetraci D15 nechat odvětrat cca 24
hod).
Postup, způsob nanášení: Střešní nátěr možno nanášet štětkou, válečkem nebo nástřikem airless (tryska 0,66 – 0,79 mm),
tlak 160-180 barů, úhel 40-80°). Dbát na rovnoměrné nanesení materiálu. Nátěr neprovádět na přímém slunci, při silném
větru, mlze, vysoké vzdušné vlhkosti (přes 80%) a při nebezpečí příchodu deště nebo mrazu. Pracovat metodou „mokrá do
mokré“. Při nátěru válečkem, štětkou či nástřikem první nátěr přiředit cca 5 - 10% vody, druhý a případně třetí nátěr také
přiředit cca 5 - 10% vody (dle klimatických podmínek).
Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé
plochy, bohužel nelze uznat.
Vydatnost: cca 7 - 8 m2/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou
kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.
Doba schnutí: při 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu je nátěr po 2 hod. odolný proti dešti a schopný dalšího nátěru. Po 4 hod.
suchý na prach a po cca 24 hod. zcela proschlý. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Teplota při zpracování: min. +5°C
Stupeň lesku: hedvábně matný
Pojivová báze: 100% čistý akrylát
Hustota (při 20°C): 1,2 g/cm3 dle barevného tónu
Barevný tón, tónování: křemičitě šedý, antracitově šedý, černošedý, cihlově červený, červenohnědý, čokoládově hnědý,
klasicky červený, tmavě zelený. Nemíchat s jinými materiály s výjimkou MD Fungizid/Algizid-Konzentrat 1040!!!
Ředidlo, čištění nástrojů: okamžitě po použití vodou event. s přídavkem běžného čistícího prostředku.
Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném
obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Bezpečnostní opatření a informace:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a
předpisů ES.
101 Odborní uživatelé obdrží bezpečnostní list na vyžádání.
První pomoc: při nevolnosti - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s kůží důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí - vyndat kontaktní čočky,
oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou
pomoc.
Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání
s nebezpečnými odpady.
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