TECHNICKÝ LIST

MM EXCLUSIVE – fasádní barva
Bílá, matná, vodou ředitelná, povětrnostním vlivům odolná fasádní akrylátová barva pro exteriéry. Výborné
technické parametry, vhodná i pro nátěry zateplovacích systémů.
Oblast použití: Barva s velmi dobrou prodyšností, vodotěsností a omyvatelností je vhodná pro veškeré minerální
podklady – beton, asbestocement, režné zdivo, cementové, vápenocementové i vápenné omítky
a pod. Je též univerzálně použitelná k provádění renovačních nátěrů ploch, opatřených původními disperzními nátěry včetně nátěrů silikátových. Není určená pro nátěry podkladů nesavých!
Technické údaje: Surovinová báze:
akrylátová disperze
Hustota:
1,50 g/ccm
Hodnota pH:
7,5 – 9,0
Bělost:
cca 90,5%
Kryvost:
cca 95,0%
Přídržnost:
2,11 MPa (ČSN………..min.0,25 MPa)
Mrazuvzdornost:
3,00 MPa (ČSN………..min.0,25 MPa)
Vodotěsnost:
0,020 l/qm (ČSN…………max.0,50 l/qm)
Otěruvzdornost:
>5.000 cyklů dle DIN 53778
Prodyšnost rd:
0,18 m (ČSN………….max.1,50 m)
Spotřeba:
200 až 300 ml/qm pro 2 nátěry
Technické parametry jsou platné pro skladbu: 1x nátěr penetrací Pufas č.141 + 2x nátěr
barvou Baufan č.521/61
Příprava podkladu: Podklad musí být vyschlý, chemicky vyzrálý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se
částí, nečistot, mastnoty, mechů, plísní, výkvětů a pod. Plochy neurčené k nátěru zakrýt!
Čerstvé chemicky nevyzrálé podklady ošetřit přípravkem Pufas č.8, trhliny opravit přípravkem Pufas č.35, nerovnosti přípravkem Pufas č.40 nebo 33. Kontaminované podklady ošetřit
dle typu kontaminace přípravky Pufas č.27 nebo č.142 B. Silně nebo nestejnoměrně savé
podklady stejně jako podklady se starými nátěry resp. podklady navětralé ošetřit penetračním nátěrem Pufas č.141.
Zpracování: Barvu nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Barvu pro první nátěr možno dle savosti podkladu dle potřeby zředit vodou maximálně do objemu 10%, 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, za přímého slunečního záření a za deště!
Bezpečnostní odkazy: Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem, dobře opláchnout. Při zasažení očí důkladně
vypláchnout velkým množstvím vody a konzultovat očního lékaře. Po požití vyhledat
lékaře. Nosit uzavřený pracovní oděv, při nástřiku ochranné brýle.
Podrobné pokyny – bezpečnostní list.
Likvidace obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Likvidace barev: Zbytky barev ponechat zaschnout a likvidovat dle kódu 170701 jako stavební odpad resp.
dle kódu 080102 jako staré barvy.
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.
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Balení:

2,5 l , 5 l , 10 l

Číslo výrobku:
Výrobce:

521/61

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

Dovozce (distributor):

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

2

