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Техническа карта P 280 012

Изд: 07.04.2020КЬОСТЕР MF 1

Минерална боя под формата на пудра за външна и вътрешна
употреба
Характеристики
Когато се смеси с вода, КЬОСТЕР MF 1 образува бяла минерална
боя, която може да се използва за вътрешна и външна употреба.
След втвърдяване, КЬОСТЕР MF 1 се превръща в типично матово
и минерално покритие. Продуктът не образува филм в класическия
смисъл и има много добра пропускливост на водни пари. Използван
в интериора, той осигурява естествен климат в стаята и
предотвратява появата на лишеи, плесени и гъби, въпреки че не
съдържа фунгициди. КЬОСТЕР MF 1 следва да се полага само
върху строителни конструкции без пукнатини.

Сфери на приложение
КЬОСТЕР MF 1 може да се използва за боядисване на всички
вътрешни и външни минерални стенни повърхности, които не
съдържат гипс, като бетон, зидария, циментова замазка. Освен
това, КЬОСТЕР MF 1 може да се използва в жилищни и офисни
помещения, при реновиране на исторически паметници, върху
фасади, сутеренни стени, гаражи и т.н.

Субстрат
Минералният субстрат трябва да бъде чист, здрав и солиден.
Субстанции, които имат лош ефект върху свързването, например
битум, бои, масла и др., следва да бъдат отстранени ръчно или
чрез други подходящи методи. Хигроскопичните субстрати трябва
да бъдат предварително намокрени с вода, а силно
хигроскопичните - грундирани с КЬОСТЕР Полизил TG 500.

Начин на приложение
Смесване
Смесете КЬОСТЕР MF 1, добавяйки пудрата към чиста питейна
вода до постигане на хомогенна кремообразна, лесна за разнасяне
маса.
Смесително съотношение: Към 1 кг КЬОСТЕР MF 1 пудра се
добавя приблизително 420 - 460 мл вода.
Начин на приложение
Боята се полага в два пласта с помощта на четка или късокосмест
валяк. Времето за изчакване между полагането на отделните
слоеве е минимум 3 часа и максимум 24 часа.
Температурата на околната среда и на субстрата трябва да е над +
5 °C по време на полагането.
Излагането на прясно боядисаната зона на жега, замръзване и
силен вятър трябва да се избягва минимум 24 часа след
нанасянето.
Боядисаните повърхности трябва да бъдат третирани с КЬОСТЕР
Силоксан или КЬОСТЕР Фасаден крем не по-рано от 7 дни след
боядисването им с КЬОСТЕР MF 1 с цел постигане на по-добра
водоотблъскваща способност.

Разходна норма
Прибл. 1.6 кг / м² в 2 пласта (0.8 кг / м² за слой)

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
P 280 012 12 кг бака

Съхранение
На сухо и в оригинално запечатани опаковки, материалът може да
се съхранява минимум 12 месеца. Материалът може да
транспортира и при отрицателни температури.

Мерки за безопасност
Съдържа цимент. Реагира алкално. Носете ръкавици и очила при
работа с материала. При контакт, изплакнете старателно с вода.
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби
за безопасност при работа с материала.

Други
Важно
При боядисване на различни субстрати със системи за покрития на
водна основи и с отворени пори, определени вещества като соли,
никотин, ръжда, влага и др., могат да проникнат през субстрата и
да причинят обезцветявания или разлики в нюансите на цветовете.
Поради тази причина трябва да бъдат извършени тестове за
годност и предварителни тестове. Трайността на работния разтвор
е прибл. 30 минути при + 20 °C.

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР Фасаден крем Арт. N P 200
КЬОСТЕР Силоксан Арт. N P 240 010
KÖSTER NB 1 Четка за суспензии Арт. N W 913 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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