massa S
Stěrková hmota pro vnitřní použití

TECHNICKÝ LIST

Mistral MASSA S je vnitřní stěrková hmota pastovité konzistence. Je určena především pro celoplošnou úpravu stěn
a stropů, kde je požadován dokonalý hladký povrch, ale i pro menší opravy. Mistral MASSA S je určena na interiérové
plochy jako jsou základní cementové a vápenocementové omítky, beton, pórobeton, sádrokarton a dřevotřískové desky.
Stěrková hmota se velmi snadno nanáší na nerovné povrchy, snižuje zachytávání prachu. Po zaschnutí je stěrková hmota
velmi dobře brousitelná.
Vzhled: pastovitá hmota husté konzistence
Aplikace: špachtlí, ocelovou stěrkou, nerezovým hladítkem
Ředění: výrobek je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.
Příprava podkladu a zpracování: podklad musí být vyzrálý (min. 28 dní, tj. pH nesmí být vyšší než 9), suchý, zbavený
nečistot a mastnoty. U starších křídových podkladů je nezbytné odstranění nesoudržného povrchu, který je potřeba opatřit
penetračním nátěrem (Mistral PRIMER ELITE). Promíchanou stěrku Mistral MASSA S je možné nanášet ručně popř.
vhodným stříkacím zařízením pro tento typ stěrky do 2mm. Po zaschnutí (2 až 12 hod dle teploty a relativní vlhkosti
vzduchu) se povrch upraví broušením jemným brusným papírem. Dokonalý povrch pomocí stěrky Mistral MASSA S dává
vyniknout zvláště tónovaným barvám kvalitních nátěrů Mistral DEKOR.
Stěrkovou hmotu nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C !
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Vydatnost:
Balení:
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:
Základní složení:
Skladování:

1,8 kg / m2 (u tloušťky 1,5 mm)
2 kg , 7 kg, 15 kg a 25 kg v recyklovatelných plastových obalech
cca 2 hodiny, schnutí se prodlužuje v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
vzduchu
akrylátová emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva, aditiva
skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v
teplotním rozmezí od +5°C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od
data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!

Bezpečnostní opatření:
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně
obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.
První pomoc:
Stěrka není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným
regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte
lékařskou pomoc.

Váš distributor:

Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Čs. armády 16/788, Praha 6, Česká republika
www.mistral-paints.cz
Distribuce: Poděbradská 65a, 198 00 Praha 9
Tel: 281 865 606-9, Fax: 281 865 606
Výroba: Slavoňov, Nové Město nad Metují
Tel: 491 472 595, Fax: 491 472 595
Podniková prodejna: Čs. armády 16, 160 00 Praha 6 Tel: 224 311 195, Fax: 224 323 148

info@mistral-paints.cz
prodej@mistral-paints.cz
prodejna@mistral-paints.cz

