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Vlastnosti:
 Trvanlivá barva odolná vůči skvrnám: Praní a drhnutí, intenzivnímu,užívaní
 Do 16 m² / l m² / l při malování jedenkrát
 Odolná vůči dezinfekčním prostriedkom
 Nestříká během malování
 Vynikající pokrytí
 Způsob nanášení: valček4, hydrodynamické stříkání
 Doporučené množství vrstev: 2
 Nanášení druhé vrstvy: min. po 2h
 Doba schnutí 5: min. 3 h

Odkaz:

 V případě postupu podle pokynů Výrobce na obalu, barva na hladkých,
vyzrávání povrchů neabsorbuje nečistoty a "těžké" skvrny, jako například:
kečup, slunečnicový olej, vodní pera, pastelky, rtěnka, hořčice (odstraňte k 1
hod.)
káva, čaj, víno (odstraňte k 15 min.)
Odstraňování skvrn a "těžkých" skvrn z hrubých, nerovných ploch může být
obtížné.

 PNC81914: 2002 Druh I  barva odolná proti mokrému čištění

 V případě postupů podle pokynů výrobce uvedených na obalu, barva na
hladkých a vyzrávání površích poskytuje trvanlivou barvu odolnou vůči
intenzivnímu používání, zejména ve veřejných prostorách, tj. při následujících
typech působení: dotýkání rukama nebo jinými částmi těla, náhodný kontakt
s lakovaným povrchem různých věcí, jako je bunda, taška; páry (např. v
kuchyni), nečistoty, světlo (včetně UV záření), drhnutí a mytí mokrými kartáči
dle PNC 81913 (neplatí pro čištění s použitím dezinfekčních a čistících
prostředků  včetně obsahujících chlor nebo bělidla).
 Váleček MAGNAT nebo jiný přírodní, šňůrový (délka štětin 1019 mm). doba
schnutí povlaku za tepl. 23 ± 2 oC, za relativní vlhkosti 50 ± 5%, stupeň 3.
 Zkoušky proběhly na vybraných vzorcích dezinfekčních prostředků.
 Záruka odolnosti proti skvrnám.

Ručitel: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00854 Varšava. Trvání a
územní pokrytí záruční ochrany: 12 měsíců od data nákupu na území Polska.
Pokud byl zjištěn nedostatek odolnosti voči0 skvrnám, má Kupující nárok na
vrácení ceny zaplacené za zakoupený výrobek. Záruka nevylučuje,
neomezuje nebo pozastavuje práva Kupujícího podle ustanovení záruky za
chyby v prodané věci. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese
www.magnatfarby.pl a na místech prodeje.

POPIS VÝROBKU

 MAGNAT CERAMIC je vysokokvalitní, inovativní, keramická a odolná proti skvrnám barva pro interiéry.

POUŽITÍ

Barva je určena pro dekorativní a ochranné lakování stěn a stropů v interiéru: z cementových, vápenocementových, sádrových malt, cihel,
sádrokartonu, dřevěných a napodobujících dřevo panelů a tapet, včetně těch ze sklolaminátu. Díky svým výjimečným vlastnostem a trvanlivosti je
barva doporučená pro lakování prostorů zvlášť vystavených nečistotám a povrchem, které vyžadují dezinfekci, například průchody, chodby, soukromé
místnosti, kanceláře a místnosti pro zdravotní péči, salony a jídelny.

VLASTNOSTI VÝROBKU
lesk dle PN EN 13300   matný
viskozita, Brookfield RTV,  20oC, min  [mPas]  5000
odolnost vůči odmašťování a broušení    
dle PN EN 13300   třída 1
dle PN-C 81914:2002  druh I
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doba schnutí povlaku za tepl. 23 ± 2 oC, za relativní vlhkosti 50 ± 5%, stupeň 3, nejvíce [h]    3

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
povrch, který má být natřen, musí být odolný, suchý, zbavený prachu, rzi a mastnoty.
čerstvené vápenocementové omítky mohou být malované po 34 týdnech zrání, sádrové po 2 týdnech, tzv. "Suché omítky"  přímo po broušení
povrchy provedené v ystem sádrokartonových desek, omítnuté nebo pokryté velmi intenzivní barvou, je třeba vymalovat základním nátěrem MAGNAT
PRIMER.
nové kovové povrchy na ochranu proti korozi Śnieżka Urekor S
staré nátěry barev odstraňte, omyjte a opláchněte vodou přidáním čistících prostředků, dokud neodhalíte omítku a vymalujte ACRYLPUTZ®GP41
Polymerový hluboko penetrující základní nátěr nebo ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzální základní nátěr
staré nátěry s emulzními barvami, které jsou špatně prilínavé k podkladu (po přilepení malířské pásky barva odchází spolu s páskou) odstraňte a
vymalujte poklad ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hluboko penetrující základní nátěr nebo ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzální základní nátěr
staré emulzní povlaky, pokud jsou pevné  opláchněte vodou a čistícími prostředky a nechte vyschnout
vysoce absorpční substráty, volně vázané, spadající a kredované, vymalujte ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hluboko penetrující základní nátěr nebo
ACRYLPUTZ®GU40 Polymerový univerzální základní nátěr
UPOZORNĚNÍ: mimořádně slabé povrchy po odprášení a tření rukou nechávají na ní zřetelnou vrstvu volného prachu, před nanesením barvy 
základního nátěru nebo podkladové barvy, musíte je vymalovat pomocí ACRYLPUTZ®GP41 Polymerový hluboko penetrující základní nátěr
oblasti pokryté plísní, mechanicky očistěte a dezinfikujte fungicidem, pamětlivy na potřebu odstranit příčinu vzniku hub
Nerovnost podkladu se doporučuje vyrovnat pomocí hotové stěrky ACRYLPUTZ®FS20, Finiš, trhliny a dutiny by měly být doplněny hotovou stěrkou
ACRYLPUTZ® FX23 Flex nebo  v případě větších nerovnosti  pomocí sypké stěrky ACRYLPUTZ®ST10 Start a vymalovat základním nátěrem
MAGNAT PRIMER
skvrny po vodě, sazí, nikotinu a oleji, vymalujte akrylovou barvou Śnieżka Škvrny Vodní skvrny sklolaminátové tapety malujte přímo barvou nebo podle
pokynů jejich výrobce
POZNÁMKA: pro optimální efekt se doporučuje použít MAGNAT CERAMIC, aby byl podklad potažený základním nátěrem MAGNAT PRIMER 

Příprava výrobku
výrobek připravený k použití, před lakováním důkladně, pomalu promíchejte ručně, nepřidávejte vápno, nemíchejte s jinými typy emulzních barev
těsně před nanášením barvy důkladně promíchejte barvu ručně
produkty z různých výrobních dávek by se měli před použitím promíchat v jednom sběrném balení

Malování 
malujte v interiérech při teplotě okolí a podkladu mezi +5 ° C a +30 ° C
naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem MAGNAT (přírodní, šňůrový s délkou štětin 1019 mm) nebo
hydrodynamickým stříkáním
následující nátěr po min. 2 hodinách
naneste důkladně a rovnoměrně stejné množství barvy na jednotkový povrch stěny nebo stropu.
Technický list 2/5 Poslední aktualizace: 20180924 
poslední tah válečkem provádějte v jednom směru.
doporučujeme odstranit maskovací pásku ihned po nanesení nátěru a nástroje omýt vodou

Poznámky a odkazy 
po 28 dnech od dokončení lakovacích prací se dosáhne plné vlastnosti barvy.
během malířských prací a po jejich dokončení vyvětrejte místnost, dokud nezmizí zápach.
správná příprava podkladu, použití doporučených nástrojů a metod malování přispívá k dosažení správné, deklarované výnosnosti barvy.
HLADKÝ POVRCH nebo podklad bez jasné struktury v případě stěn připraven pomocí vyhlazovací stěrky podle jeho hlavního účelu.
MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NÁTĚRU viditelné a trvalé poškození způsobené poškozením konstrukce suché nátěrové hmoty poškozením nástrojem
nebo předmětem, např. protlačení, poškrábání atd.
ODOLNOST PLOCHU vůči skvrnám  odolnost vyzrávání nátěru na látky označené výrobcem, které způsobují trvalé skvrny vyplývající z nečistoty
povlaku a odstraněny v čase určeném výrobcem. Odstraňování skvrn a
"Těžkých" nečistot z drsných, nerovných podkladů může být obtížné. DEZINFEKCE  postup zaměřený na ničení mikroorganismů a jejich spór.
¹nebsorbuje nečistoty a "těžké" skvrny, jako například:
kečup, tuky, slunečnicový olej, vodní pera, pastelky, rtěnka, hořčice, pomerančový džus, mléko, čokoláda (odstraňte k 1 hod.)káva, čaj, víno
(odstraňte k 15 min.)
Zkoušky byly provedeny po 28 dnech na hladkých, vyzrávání površích pro uvedené druhy skvrn po uvedených časech. Výrobce zajišťuje efekt
odolnosti vůči škvrnám¹ na hladkých površích.
Odstranění skvrn bylo provedeno při tepl. 20 ± 2 ° C s vlhkostí cca. area. 55 ± 5%, v závislosti na změny teploty a vlhkosti, může být čas potřebný k
jejich odstranění zkrácen.
²Zkoušky byly provedeny na vybraných vzorcích dezinfekčních prostředků. Jde o dezinfekční prostředky nejčastěji používané k dezinfekci ve veřejných
budovách. Jde o dezinfekční prostředky nejčastěji používané k dezinfekci ve veřejných budovách. Zkoušky akreditované laboratoře provedeno po 28
dnech na vyzrávání podkladech pro uvedené dezinfekční prostředky.
Chloramin T (3% roztok) účinné pôsobenei činidla a žádné poškození povlaku po 60 minutách
Chloramin T (5% roztok) účinné působení činidla a žádné poškození povlaku po 15 minutách min
Incidin active (2% roztok) účinně působení činidla a po 15 minutách žádné poškození povlaku Vztahuje se na odolnost povlaku aplikovaného ve dvou
vrstvách na betonový podklad.
Nevztahuje se na dezinfekční a čistící prostředky, které jsou dostupné a běžně používané v domácnostech. V případě kontaminace tímto typem
činidel se doporučuje jemně opláchnout vodou až 10 minut. Výrobky obsahující chlor nebo bělidlo mohou odbarvit pigment obsažený v barvě.
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3 Ideální pro investice
1. Těžko hořlavý nátěr  vymalovaný povrch se nezapálí snadno Klasifikace získaná podle zkoušek:
Ds2, d0 barva může být použita na podklady s třídami reakce na oheň A1 nebo A2 a na všechny podklady
dřevěné a na bázi dřeva
Cs1, d0 barva může být použita na podklady s třídami reakce na oheň A1 nebo A2 a na všechny desky zesádrokartonu
Cs2, d0  tapety ze skleněných vláken s barvou je možné použít na podkladech s třídami reakce na oheň A1 nebo A2 a na všechny podklady dřevěné
a na bázi dřeva
C  klasifikace v oblasti reakce na oheň = výrobky tříd B až F se zánětem s1  klasifikace kvůli emisi kouře = nejméně kouře
d0  klasifikace kvůli přítomnosti hořících kapek = žádné hořící kapky / částice
2. Splňuje požadavky vnitrostátních předpisů o oddělování nebezpečných látek (vyhlášky Ministra zdravotnictví a sociálních věcí z 12.3.1996) a může
být používána v místnostech kategorie A a B určených k pobytu lidí. Místnosti mohou být uvedeny do provozu ihned po dosažení funkčních vlastností
výrobku. 

Mytí povrchu   
pro mokrou houbu / houbovou hadřík používejte prostředek na mytí nádobí nebo jiný prostředek bezpečný pro pokožku (označené výrobcem výrobku),
vytvořte pěnu
Mírně omyjte bez použití nadměrné síly, dokud nebudou odstraněny nečistoty
v případě čisticích prostředků s intenzivní barvou důkladně omyjte podklad vodou, abyste předešli změnám barvy a poté opláchněte povrch čistou
vodou
čištěné místo osušte stlačením místo při místě, nechte papírový ručník zcela vyschnout
UPOZORNĚNÍ: v případě odstranění nečistot na povrchu se doporučuje mýt celou plochu (stěny) tak, aby byla homogenní (vztahuje se na povrchy,
které jsou obzvláště prašné)
odstranění nečistot nebo čištění podkladu samotnou vodou mohou zanechat stopy "kamene" kvůli kvalitě vody zvlášť viditelné na intenzivních barvách
odstranění nečistot zanedbatelným množstvím čisticího prostředku může být neúčinné pro těžší skvrny

 Místnosti, ve kterých byl použit výrobek nebo prvky malované výrobkem, by měly být větrány, dokud zápach nezmizí a po tomto období jsou vhodné
k použití.

PARAMETRY MALOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METODY

METODY MALOVÁNÍ

 PARAMETRY MALOVÁNÍ

viskozita barvy
 přidání ředidla 

průměr trysky pistole tlak postřiku
doporučený počet vrstev

[s] [%] [mm] [MPa]

Štětec, váleček obchodní forma - - - 2

Hydrodynamický postřik Graco, model 395 obchodní forma 5-10 0,43 18 1-2

Hydrodynamický postřik Graco, model Ultra Max obchodní forma  0 0,43 18 1-2

TRVANLIVOST
Doba použitelnosti je 48 měsíců od data výroby

BALENÍ
1L, 2,5L, 5L, 10L

VÝNOSNOST
do 16 m² / l pri jednom maľovaní.

BARVY
66 hotových barev

VOC

Limit obsahu VOC: (kat.A/a/WB )30g/l (2010), výrobek obsahuje max. 5 g/l.

Tekst w Opisie w okienku ECOLABEL (wizualizacja w załączniku pdf):

Šetrnější vůči životnímu prostředí...
• Omezený obsah nebezpečných látek
• Snížený obsah těkavých organických látek (VOC): max. 5 g/l
• Dobrá vydatnost při použití v interiéru

www.magnatfarby.pl
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... lepší pro Vás.

EU Ecolabel: PL/044/002

Více informací na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Limit obsahu VOC pro tento výrobek: (kat. A / a / FW): 30g / l (2010). Výrobek obsahuje max. 5 g / l.
 Text v Popisu v okně ECOLABEL:
Lepší pro životní prostředí:
• Omezený obsah nebezpečných látek
• Snížený obsah těkavých organických sloučenin (VOC): max. 5 g / l
• Dobrá výnosnost při používání v interiéru
... lepší pro Vás.
EU Ecolabel: PL / 044/002
Více informací na webové stránce:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

NORMY A ATESTY
Výrobek v souladu s PNEN 13300 Barva má hygienický atest.

BOZP A Protipožární OCHRANA
BEZPEČNOST: Obsahuje 1,2benzoizotiazol3 (2H), poreakčnú směs 5chlor2methyl2Hisothiazol3onu [č. ES 2475007] a 2methyl2izotiazolónu
[č. ES 220 2396] (3: 1). Může způsobit alergickou reakci. Pokud se musíte poradit slékařem, ukažte nádobu nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Nedávejte do očí, na pokožku a na oblečení. Odstraňte obsah / kontejner do nádrží na separaci odpadu ve Vaší
obci. Nástroje by měly být myta vodou, nevylévejte odpadní vodu a nevyhazujte do domovního odpadu. Během malířských prací a po jejím dokončení
vyvětrejte místnost, dokud nezmizí zápach. Uchovávejte a uskladňujte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před mrazem aslunečním světlem.
Skladovací teplota od + 5 ° C do + 30 ° C

POZOR!
Informace obsažené v technickém listu jsou zaměřeny na zajištění optimálního použití výrobku, ale není právním základem pro právní odpovědnost
výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakákoliv ingerence v složení výrobku je nepřijatelná a může výrazně snížit kvalitu
použitého materiálu. V případě spojení s výrobky od jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Uvedené informace byly poskytnuty v dobré víře
dle aktuálního stavu znalostí a zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo změnit obsah v následujících vydáních bez předchozího informování o této
skutečnosti příjemce.
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