FUMEX MAT
NÁTER PROTI ŠKVRNÁM S ROZPÚŠŤADLOM BEZ ZÁPACHU
kód 4450019
POPIS

- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou

FUMEX MAT je stenový matný náter pre interiéry, schopný
kryť a blokovať tvorbu škvŕn spôsobených dymom,
sadzami, kávou a usadeninami nikotínu a dechtu.
Náter je vytvorený s rozpúšťadlami bez zápachu, ktoré
významne zlepšujú pracovné podmienky. Vysoká odolnosť
náteru voči vode a plesniam v spojení s vynikajúcou
priedušnosťou, robí z FUMEX MAT zvlášť vhodný
prostriedok na použitie vo vlhkých prostrediach, ako sú
kúpeľne, kuchyne, jedálne atď.
FUMEX MAT je možné použiť aj na zvetrané podklady bez
fixačného prostriedku.
Výnimočná reológia produktu umožňuje jednoduché
použitie.

RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo
RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Naniesť FUMEX MAT podľa spôsobov popísaných
v návode na použitie.
*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo
závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou
predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný
technický list).
NÁVOD NA POUŽITIE

Vhodný na podklady v interiéri pri tvoriacich sa škvrnách,
ktoré je ťažké odstrániť, spôsobené dymom, dechtom,
stojacou vodou atď.
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Hoblinové drevo
Povrchy sa vhodne pripravia podľa pokynov odseku
‚PRÍPRAVA PODKLADU‘.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec, valček, vzduchové striekacie zariadenie a
striekacie zariadenie airless.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy až do úplného zakrytia.
- Riedenie: pri nanášaní so štetcom a valčekom je
pripravený na použitie alebo maximálne 5 % so syntetickým
riedidlom 5240040.
- Pri nanášaní striekacím zariadením riediť 10 % s
bezzápachovým syntetickým riedidlom 5240040.
- Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití so
syntetickým riedidlom 5240040.
- Približná výdatnosť: 6-7 m2/l na vrstvu a vzťahuje sa na
hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť
skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom
podklade.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

ZAFARBENIE

- Povaha pojiva: Rozpustené akrylové živice.
- Rozpúšťadlo: izoparafíny bez zápachu
- Vzhľad: matný
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l
- Viskozita balenia: gél
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 2 hodiny; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

Tento produkt je dostupný biely a je ho možné prifarbiť
pridávaním farbiacich hmôt Tónovacieho systému
Marcromie za stáleho mechanického miešania. Produkt je
navyše možné prifarbiť farbivami COLORADO séria 548
v tonalite svetlých odtieňov. Neprekračovať množstvo max.
objemových 5 % tónovacích hmôt.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

USKLADNENIE
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V
prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou
špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania
prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne
odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- Vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny,
pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmeliť pukliny
vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. I: jednozložkové nátery s vysokou výkonnosťou (na
báze rozpúšťadla): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
FUMEX MAT Obsahuje max.: 500 g/l VOC
Horľavý. / Môže vyvolať dlhodobé negatívne účinky pre
vodné prostredie. / Opakované vystavenie výparom môže
spôsobiť suchosť a praskanie pokožky. / Uchovávať mimo
dosahu detí. / Nevdychovať výpary. / Nevhadzovať zvyšky
do kanalizácie. / V prípade požiaru používať penové
hasiace prístroje, chemický prášok alebo CO2 - nepoužívať
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vodu / V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu
obal alebo štítok. / Používať iba na dobre vetranom mieste.
ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Označenie štítkom nebezpečenstva v zmysle smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES v znení neskorších predpisov.
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a prevážať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Náter bez zápachu proti dymu a proti škvrnám.
Aplikácia, na vopred pripravené podklady, náteru bez
zápachu proti dymu a proti škvrnám FUMEX MAT kód
4450019, na báze akrylových živíc rozpustených
v rozpúšťadle bez zápachu a prímesí na blokovanie škvŕn
z dymu, nikotínu atď. ..., v aspoň 2 vrstvách, v množstvách
stanovených podľa savosti podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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