MAGNAT CERAMIC KERAMICKÁ FARBA PRE
INTÉRIERY

MAGNAT CERAMIC KERAMICKÁ FARBA PRE INTÉRIERY
Vlastnosti:
Trvanlivá farba odolná voči: Škvrnám¹, Praniu a drhnutiu², Intenzívnemu
užívaniu³
Do 16m²/l m² / l pri maľovaní jedenkrát
Odolná voči dezinfekčným prostriedkom 6
Nestrieka počas maľovania
Vynikajúce pokrytie
Spôsob nanášania: valček 4, hydrodynamické striekanie
Odporúčané množstvo vrstiev: 2
Nanášanie druhej vrstvy: min. po 2h
- Doba schnutia5: min. 3 h

Odkaz:
¹V prípade postupu podľa pokynov Výrobcu na obale, farba na hladkých,
vyzrievaných povrchov neabsorbuje nečistoty a "ťažké" škvrny, ako
napríklad:
kečup, slnečnicový olej, vodné perá, pastelky, rúž, horčica (odstráňte k 1
hod.) káva, čaj, víno (odstráňte k 15 min.). Odstraňovanie škvŕn a "ťažkých"
škvŕn z hrubých, nerovných plôch môže byť ťažké.
²PNC81914: 2002 Druh I farba odolná proti mokrému čisteniu
³V prípade postupov podľa pokynov výrobcu uvedených na obale, farba na
hladkých a vyzrievaných povrchoch poskytuje trvanlivú farbu odolnú voči
intenzívnemu používaniu, najmä vo verejných priestoroch, tj. pri nasledujúcich
typoch pôsobenia: dotýkanie rukami alebo inými časťami tela, náhodný
kontakt s lakovaným povrchom rôznych vecí, ako je bunda, taška; pary
(napr. v kuchyni), nečistoty, svetlo (vrátane UV žiarenia), drhnutie a umývanie
mokrými kefami podľa PNC 81913 (neplatí pre čistenie s použitím
dezinfekčných a čistiacich prostriedkov vrátane obsahujúcich chlór alebo
bielidla).
4Valček MAGNAT alebo iný prírodný, šnúrový (dĺžka štetín 1019 mm).
doba schnutia povlaku za tepl. 23±2 oC, za relatívnej vlhkosti 50±5%, stupeň
3.
6Skúšky sa uskutočnili na vybraných vzorkách dezinfekčných prostriedkov.
Záruka odolnosti proti škvrnám:
* Ručiteľ: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00854 Varšava. Trvanie a
územné pokrytie záručnej ochrany: 12 mesiacov od dátumu nákupu na
území Poľska. Ak bol zistený nedostatok odolnosti voči0 škvrnám, má
Kupujúci nárok na vrátenie ceny zaplatenej za zakúpený výrobok. Záruka
nevylučuje, neobmedzuje alebo pozastavuje práva Kupujúceho podľa
ustanovení záruky za chyby v predanej veci. Záručné podmienky sú k
dispozícii na adrese www.magnatfarby.pl a na miestach predaja.

POPIS VÝROBKU MAGNAT CERAMIC
MAGNAT CERAMIC je vysokokvalitná, inovatívna, keramická a odolná proti škvrnám farba pre interiery.

POUŽITIE

Farba je určená na dekoratívne a ochranné lakovanie stien a stropov v interiéri: z cementových, vápennocementových, sadrových malt, tehál,
sadrokartónu, drevených a napodobňujúcich drevo panelov a tapiet, vrátane tých zo sklolaminátu. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam a
trvanlivosti je farba odporúčaná pre lakovanie priestorov zvlášť vystavených nečistotám a povrchom, ktoré vyžadujú dezinfekciu, napríklad priechody,
chodby, súkromné miestnosti, kancelárie a miestnosti pre zdravotnú starostlivosť, salóny a jedálne.

VLASTNOSTI VÝROBKU

lesk podľa PN EN 13300 matný
viskozita, Brookfield RTV, 20oC, min [mPas] 5000
odolnosť voči odmasťovaniu a brúseniu
podľa PN EN 13300 trieda 1
podľa PNC 81914:2002 druh I
doba schnutia povlaku za tepl. 23±2 oC, za relatívnej vlhkosti 50±5%, stupeň 3, najviac [h]

3

Karta techniczna 1/4 posledná aktualizácia: 20190530
www.magnatfarby.pl

www.magnatfarby.pl

www.magnatbarvy.cz

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu
povrch, ktorý má byť natretý, musí byť odolný, suchý, zbavený prachu, hrdze a mastnoty.
čerstvené vápennocementové omietky môžu byť maľované po 34 týždňoch vyzrievania, sadrové po 2 tyždňoch, tzv. „suché omietky“ priamo po
brúsení
povrchy vykonané v ystéme sadrokartónových dosiek, omietnuté alebo pokryté veľmi intenzívnou farbou, je treba vymaľovať základným náterom
MAGNAT PRIMER.
nové kovové povrchy na ochranu proti korózii Śnieżka Urekor S
staré nátery farieb odstráňte, umyte a opláchnite vodou pridaním čistiacich prostriedkov, kým neodhalíte omietku a vymaľujte ACRYLPUTZ®GP41
Polymerový hlboko penetrujúci základný náter alebo ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzálny základný náter
staré nátery s emulznými farbami, ktoré sú zle prilínavé k podkladu (po prilepení maliarskej pásky farba odchádza spolu s páskou) odstráňte a
vymaľujte poklad ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hlboko penetrujúci základný náter alebo ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzálny základný
náter
staré emulzné povlaky, ak sú pevné opláchnite vodou a čistiacimi prostriedkami a nechajte vyschnúť
vysoko absorpčné substráty, voľne viazané, spadajúce a kredované, vymaľujte ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hlboko penetrujúci základný náter
alebo ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzálny základný náter
UPOZORNENIE: mimoriadne slabé povrchy po odprášení a trení rukou nechávajú na nej zreteľnú vrstvu voľného prachu, pred nanesením farby
základného náteru alebo podkladovej farby, musíte ich vymaľovať pomocou ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hlboko penetrujúci základný náter
oblasti pokryté plesňou, mechanicky očistite a dezinfikujte fungicídom, pamätajúc na potrebu odstrániť príčinu vzniku húb
Nerovnosť podkladu sa odporúča vyrovnať pomocou hotovej stierky ACRYLPUTZ®FS20, Finiš, trhliny a dutiny by sa mali doplniť hotovou stierkou
ACRYLPUTZ® FX23 Flex alebo v prípade väčších nerovnosti pomocou sypkej stierky ACRYLPUTZ®ST10 Štart a vymaľovať základným náterom
MAGNAT PRIMER
škvrny po vode, sadzi, nikotíne a oleji, vymaľujte akrylovou farbou Śnieżka Škvrny Vodné škvrny sklolaminátové tapety maľujte priamo farbou alebo
podľa pokynov ich výrobcu
POZNÁMKA: pre optimálny efekt sa odporúča použiť MAGNAT CERAMIC, aby bol podklad potiahnutý základným náterom MAGNAT PRIMER
Príprava výrobku
výrobok pripravený na použitie, pred lakovaním dôkladne, pomaly premiešajte ručne, nepridávajte vápno, nemiešajte s inými typmi emulzných farieb
tesne pred nanášaním farby dôkladne premiešajte farbu ručne
produkty z rôznych výrobných dávok by sa mali pred použitím premiešať v jednom zbernom balení
Maľovanie
maľujte v interiéroch pri teplote okolia a podkladu medzi +5 ° C a +30 ° C naneste dve vrstvy štetcom, valčekom MAGNAT (prírodný, šnúrový s
dĺžkou štetín 1019 mm) alebo
hydrodynamickým striekaním
nasledujúci náter po min. 2 hodinách
naneste dôkladne a rovnomerne rovnaké množstvo farby na jednotkový povrch steny alebo stropu.
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posledný ťah valčekom vykonávajte v jednom smere.
odporúčame odstrániť maskovaciu pásku ihneď po nanesení náteru a nástroje umyť vodou
Poznámky a odkazy
po 28 dňoch od dokončenia lakovacích prác sa dosiahne plné vlastnosti farby.
počas maliarskych prác a po ich dokončení vyvetrajte miestnosť, až kým nezmizne zápach.
správna príprava podkladu, použitie odporúčaných nástrojov a metód maľovania prispieva k dosiahnutiu správnej, deklarovanej výnosnosti farby.
HLADKÝ POVRCH alebo podklad bez jasnej štruktúry v prípade stien pripravený pomocou vyhladzovacej stierky podľa jeho hlavného účelu.
MECHANICKÉ POŠKODENIE NÁTERU viditeľné a trvalé poškodenie spôsobené poškodením konštrukcie suchej náterovej hmoty poškodením
nástrojom alebo predmetom, napr. pretlačenie, poškriabanie atď.
ODOLNOSŤ PLOCHU VOČI ŠKVRNÁM odolnosť vyzrievaného náteru na látky označené výrobcom, ktoré spôsobujú trvalé škvrny vyplývajúce z
nečistoty povlaku a odstránené v čase určenom výrobcom. Odstraňovanie škvŕn a
„ťažkých" nečistôt z drsných, nerovných podkladov môže byť ťažké. DEZINFEKCIA postup zameraný na ničenie mikroorganizmov a ich spór.
¹nebsorbuje nečistoty a " ťažké" škvrny, ako napríklad:
kečup, tuky, slnečnicový olej, vodné perá, pastelky, rúž, horčica, pomarančový džús, mlieko, čokoláda (odstráňte k 1 hod.)
káva, čaj, víno (odstráňte k 15 min.)
Skúšky sa vykonali po 28 dňoch na hladkých, vyzrievaných povrchoch pre uvedené druhy škvŕn po uvedených časoch. Výrobca zaisťuje efekt
odolnosti voči škvrnám¹ na hladkých povrchoch.
Odstránenie škvŕn bolo vykonané pri tepl. 20 ± 2 ° C s vlhkosťou cca . area. 55 ± 5%, v závislosti od zmeny teploty a vlhkosti, môže byť čas
potrebný na ich odstránenie skrátený.
²Skúšky boli vykonané na vybraných vzorkách dezinfekčných prostriedkov. Ide o dezinfekčné prostriedky najčastejšie používané na dezinfekciu vo
verejných budovách. Ide o dezinfekčné prostriedky najčastejšie používané na dezinfekciu vo verejných budovách. Skúšky akreditovaného laboratória
vykonané po 28 dňoch na vyzrievaných podkladoch pre uvedené dezinfekčné prostriedky.
Chloramín T (3% roztok) účinné pôsobenei činidla a žiadne poškodenie povlaku po 60 minútach
Chloramín T (5% roztok) účinné pôsobenie činidla a žiadne poškodenie povlaku po 15 minútach min
Incidin active (2% roztok) účinne pôsobenie činidla a po 15 minútach žiadne poškodenie povlaku Vzťahuje sa na odolnosť povlaku aplikovaného v
dvoch vrstvách na betónový podklad.
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Nevzťahuje sa na dezinfekčné a čistiace prostriedky, ktoré sú dostupné a bežne používané v domácnostiach. V prípade kontaminácie týmto typom
činidiel sa odporúča jemne opláchnuť vodou až 10 minút. Výrobky obsahujúce chlór alebo bielidlo môžu odfarbiť pigment obsiahnutý vo farbe.
3 Ideálna pre investície
1.Tažko horľavý náter vymaľovaný povrch sa nezapáli ľahko Klasifikácia získaná podľa skúšok:
D-s2, d0 farba môže byť použitá na podklady s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2 a na všetky podklady
drevené a na báze dreva
C-s1, d0 farba môže byť použitá na podklady s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2 a na všetky dosky zo
sadrokartónu
Cs2, d0 tapety zo sklenených vlákien s farbou je možné použiť na podkladoch s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2 a na všetky podklady
drevené a na báze dreva
C klasifikácia v oblasti reakcie na oheň = výrobky tried B až F sa zapáľujú s1 klasifikácia kvôli emisii dymu = najmenej dymu
d0 klasifikácia kvôli prítomnosti horiacich kvapiek = žiadne horiace kvapky / častice
2. Spĺňa požiadavky vnútroštátnych predpisov o oddeľovaní nebezpečných látok (vyhlášky Ministra zdravotníctva a sociálnych vecí z 12.3.1996) a
môže byť používaná v miestnostiach kategórie A a B určených na pobyt ľudí. Miestnosti môžu byť uvedené do prevádzky ihneď po dosiahnutí
funkčných vlastností výrobku.
Umývanie povrchu
pre mokrú špongiu / hubovú handričku používajte prostriedok na umývanie riadu alebo iný prostriedok bezpečný pre pokožku (označené výrobcom
výrobku), vytvorte penu
Mierne umyte bez použitia nadmernej síly, kým nebudú odstránené nečistoty
v prípade čistiacich prostriedkov s intenzívnou farbou dôkladne umyte podklad vodou, aby ste predišli zmenám farby a potom opláchnite povrch čistou
vodou
čistené miesto osušte stlačením miesto pri mieste, nechajte papierový uterák úplne vyschnúť
UPOZORNENIE: v prípade odstránenia nečistôt na povrchu sa odporúča umývať celú plochu (steny) tak, aby bola homogénna (vzťahuje sa na
povrchy, ktoré sú obzvlášť prašné)
odstránenie nečistôt alebo čistenie podkladu samotnou vodou môžu zanechať stopy "kameňa" kvôli kvalite vody zvlášť viditeľné na intenzívnych
farbách
odstránenie nečistôt zanedbateľným množstvom čistiaceho prostriedku môže byť neúčinné pre ťažšie škvrny
Miestnosti, v ktorých bol použitý výrobok alebo prvky maľované výrobkom, by mali byť vetrané, až kým zápach nezmizne a po tomto období

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY
PARAMETRE MAĽOVANIA
METÓDY MAĽOVANIA

štetec, valček
Hydrodynamické
hydrodynamické Graco, model 395
Hydrodynamické striekanie Graco, model Ultra
Max

viskozita farby

pridanie
redidla

priemer trysky
pištole

tlak
postreku

[s]

[%]

[mm]

[MPa]

obchodná
podoba

-

-

-

2

obchodná
podoba

5-10

0,43

18

1-2

obchodná
podoba

0

0,43

18

1-2

odporúčaný počet
vrstiev

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

Dátum exspirácie je 48 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

1L, 2,5L, 5L, 10L

VÝNOSNOSŤ

do 16 m² / l pri jednom maľovaní.

FARBY

66 hotových farieb

VOC
Limitná hodnota VOC: (kat. A/a/WB); 30 g/l (2010); výrobok obsahuje max. 5 g/l.
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Text v Popise v okne ECOLABEL:

Lepšie pre životné prostredie:
• Obmedzený obsah nebezpečných látok
• Znížený obsah prchavých organických zlúčenín (VOC): max. 5 g / l
• Dobrá výnosnosť pri používaní v interiéri
... lepšie pre Vás.
EU Ecolabel: PL/044/002

Viac informácií na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

NORMY A ATESTY

Výrobok v súlade s PNEN 13300 Farba má hygienický atest.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BOZP A POŽIARNEJ

BEZPEČNOSŤ: Obsahuje 1,2benzoizotiazol3 (2H), poreakčnú zmes 5chlór2metyl2Hizotiazol3ónu [č. ES 2475007] a 2 metyl2izotiazolónu
[č. ES 220 2396] (3: 1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Ak sa musíte poradiť s lekárom, ukážte nádobu alebo štítok. Uchovávajte mimo dosahu
detí. Pred použitím si prečítajte štítok. Nedávajte do očí, na pokožku a na oblečenie. Zneškodnite obsah / kontajner do nádrží na separáciu
odpadu vo Vašej obci. Nástroje by mali byť umývané vodou, nevylievajte odpadovú vodu a nevyhadzujte do domovného odpadu. Počas maliarskych
prác a po jej dokončení vyvetrajte miestnosť, až kým nezmizne zápach. Uchovávajte a uskladňujte v tesne uzavretých obaloch. Chráňte pred mrazom
a slnečným svetlom. Skladovacia teplota od + 5 ° C do + 30 ° C

POZOR!

Informácie obsiahnuté v technickom liste sú zamerané na zabezpečenie optimálneho použitia výrobku, ale nie je právnym základom pre právnu
zodpovednosť výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontrolu. Akákoľvek ingerencia v zloženie výrobku je neprijateľná a môže výrazne
znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade spojenia s výrobkami od iných výrobcov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Uvedené informácie boli
poskytnuté v dobrej viere podľa aktuálneho stavu vedomostí a skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť obsah v nasledujúcich vydaniach bez
predchádzajúceho informovania o tejto skutočnosti príjemcov.
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