
 

 

 

TECHNICKÝ LIST    

 

MM EXCLUSIVE – interiérová barva 
 

Bílá, vysoce kryjící a omyvatelná akrylátová disperzní barva pro interiéry.  

 

Oblast použití:   Matná bílá vodou ředitelná otěruvzdorná a působení vody odolná disperzní barva s vysokou  

                           prodyšností, kryvostí a bělostí je vhodná pro veškeré minerální podklady v interiérech – omítky,  

                           betony, zdivo, sádrokartony a pod. Barva je vhodná pro nátěry sanačních omítek. Vhodná je též                  

                           k nátěrům drsnopovrchových tapet. Barva nezanechává  žádné viditelné stopy po tazích štětkou 

                           nebo válečkem. Barvu je možné stříkat. Není vhodná pro nátěry nesavých podkladů.                                                

 

Technické údaje:   Surovinová báze:          kopolymerakrylátová disperze, plnivo, titandioxyd, voda 

                              Hustota:                         cca 1,60 g/ccm          

                              Hodnota pH:                  7 - 9                            

                              Bělost:                           cca 90,0% 

                              Kryvost:                        cca 99,3% 

                              Přídržnost:                     1,09 MPa (ČSN…………min.0,20 MPa) 

                              Prodyšnost rd:                0,08m      (ČSN………max.1,50m) 

                              Spotřeba:                        200 až 300 ml/qm pro 2 nátěry                                             

 

 Příprava podkladu:   Podklad musí být vyschlý, chemicky vyzrálý, únosný, zbavený nepevných nebo loupají- 

                                  cích se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů a pod. Plochy neurčené k nátěru zakrýt! 

                                  Staré tapety a klihové nátěry odstranit přípravkem Pufas č.9, čerstvé chemicky nevyzrálé  

                                  podklady ošetřit přípravkem Pufas č.8. Trhliny a nerovnosti opravit přípravkem Pufas  

                                  č.1, č.2 nebo č.33. Kontaminované podklady ošetřit dle typu kontaminace přípravkem 

                                  Pufas č.27, č.146 nebo č.142 B. Silně nebo nestejnoměrně savé podklady ošetřit penetrač- 

                                  ním nátěrem Pufas č.141. 

 

Zpracování:   Barvu nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Barvu pro první nátěr možno dle savosti pod- 

                      kladu dle potřeby zředit vodou maximálně do objemu 5%, druhý nátěr neředit a provést po  

                      úplném proschnutí nátěru prvního. Barvu lze tónovat barvami Pufas č.121, č.12 resp. tónovacími 

                      koncentráty Pufamix. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách 

                      nižších než +5°C! 

 

Bezpečnostní odkazy:   Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem, dobře opláchnout. Při zasažení očí důkladně  

                                      vypláchnout velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Při nástřiku nosit  

                                      ochranné brýle a uzavřený pracovní oděv. 

                                      Podrobné pokyny – bezpečnostní list. 

 

Zneškodnění obalů:   Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad. 

 

Skladování:   Barvu skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřenou tak, aby byla vyloučena možnost  

                      úniku. Zabránit ochlazení pod 0°C a zahřátí nad +50°C, neskladovat na volném prostranství.  

 

Doba použitelnosti:   2 roky od data výroby 

 

Balení:   2,5 l ,   5 l ,   10 l 

 

Číslo výrobku:             175  

 

Výrobce:   Baufan Bauchemie Leipzig GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 19, D-04178 Leipzig  

 

Dovozce (distributor):   MM-SERVIS CZ s.r.o., Nádražní 293, 471 23 Zákupy; IČ: 27264084 
 

 


