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MC-Color Flex pure 
Flexibilný pigmentovaný náter 

 

 

 

Pokyny k spracovaniu 

Príprava podkladu 

Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku 

spracovaniu systémov na ochranu povrchu“. 

 
Spracovanie 

MC-Color Flex pure dokonale premiešajte pred 

použitím. Pri nanášaní valčekom použite valček 

s krátkym vlasom a MC-Color Flex pure 

rovnomerne naneste do kríža, v priečnom smere 

cez seba, alebo pri nanášaní použite 

bezvzduchové striekanie. Pre nanášanie 

striekaním sa poraďte s našimi odbornými 

poradcami alebo si vyžiadajte podklady 

k vybaveniu „Airless“. Práce nevykonávajte 

v daždi, pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu, 

za mrazu alebo možnosti výskytu mrazu. Čerstvo 

nanesené vrstvy  chráňte pred rosou, dažďom 

a mrazom. 

 
Predpisové systémy 

Na všetky jemné stierky radu Nafufill sa MC-Color 

Flex pure vždy nanáša v dvoch vrstvách. MC-

Color Flex pure môžete použiť v kombinácii s 

Nafufill DSP, Nafufill SF,  Nafufill KM 103, Nafufill 

KM 110, Nafufill KM 220, Nafufill KM 110 HS a 

Zentrifix F 92. 

 

 
Špecifcké systémy 
Na všetky ostatné podklady treba najprv aplikovať 

základný náter z MC-Color Primer. Potom naneste 

MC-Color Flex pure v dvoch vrtsvách. 

 
Osobitné upozornenia 

Nanášané množstvo závisí od kvality podkladu, 

preto sa môže spotreba meniť. Pri údajoch ku 

spracovaniu zohľadnite, prosím, pridané množstvo 

na hĺbku drsnosti. 

Dojem z farebného odtieňa na objekte závisí od 

viacerých faktorov, napr. od dopadu svetla, od uhlu 

pohľadu,  od vzdialenosti, od okolitého prostredia 

a podmienok podkladu (hladký/drsný, 

nasiakavý/tesný). Vnímanie farebného odtieňa je 

preto často vecou subjektívneho posúdenia. 

Odporúčame preto vytvoriť skúšobnú plochu 

v plánovanej systémovej skladbe. Na vytvorenie 

súvislých plôch použite len materiál jednej šarže. 

V závislosti od zvoleného farebného odtieňa, napr. 

intenzívna žltá alebo intenzívna červená,  sa môžu 

vyskytnúť rozdiely v krycej sile náteru,  preto môže 

byť trojnásobný krycí náter MC-Color Flex pure 

zmysluplný. 

Vlastnosti výrobku 

na báze čistých akrylátových disperzií, pripravený na použitie, 

vodnatý, vyschne do matného vzhľadu, 

difúzne priepustný materiál obmedzujúci karbonatizáciu, 

stálofarebný, s odolnosťou proti UV-žiareniu a poveternostným vplyvom, 

odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom, 

extrémne nízky stupeň naberania špiny, 

nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 (systémová skúška), 

dobre reaguje na zimu, 

nanáša sa valčekom a bezvzduchovým striekaním, 

výrobok je certifikovaný a schválený podľa DIN V 18026 v skladbe OS 5A, 

certifikát podľa DIN EN 1504 časť 2. 

Oblasti použitia 

ochrana betónu prekleňujúca trhliny na exteriérové plochy vystavené vplyvom počasia,   

ochrana povrchu nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri, 

možnosť použitia v miestach účinku odstrekujúcich chemických rozmrazovacích prostriedkov, 

expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie 

certifikované podľa DIN EN 1504 časť 2 pre princípy 1, 2 a 8, postup 1.3, 2.2, 8.2. 
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Technické vlastnosti MC-Color Flex pure 

Veličina Jednotka Hodnota* Poznámky 

Hustota kg/dm3
 1,42 

 

Objem pevných častíc obj. % 51,7 
 

Suchý na dotyk hodina cca. 1,5 
 

Možnosť prepracovania hodina cca. 1,5 MC-Color Primer/MC-Color Flex pure 
 hodiny cca. 12 MC-Color Flex pure/MC-Color Flex pure 

Difúzny odpor    

proti vodnej pare m 0,24 pri 225 µm hrúbke suchej vrstvy 

proti oxidu uhličitému m 82/110 pri 225/300 µm hrúbke suchej vrstvy  

Trieda kvality - preklenutie - 20 °C B2  

trhlín podľa DIN V 18026    

Preklenutie trhlín staticky mm 0,41 (A2 pri + 23 °C) 

Podľa EN 1504-2 mm 0,48 (A2 pri - 20 °C) 

Spotreba**/*** ml/m2
 2 x 220**** odporúča sa zmena farby 

Odolnosť proti dažďu hodiny cca. 12 - 24 podľa teploty 

Podmienky spracovania °C ≥ 8 - ≤ 30 teplota vzduchu, materiálu, podkladu 
 % < 85     relatívna vlhkosť vzduchu 
 K 3 nad teplotou rosného bodu 

 

 

* Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 23 °C 

a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. 

** Hodnoty spotreby závisia od tesnosti, nasiakavosti a druhu podkladu. Za účelom stanovenia spotreby 
pre daný objekt odporúčame zhotoviť skúšobné plochy. 

*** Spotreba v g/m2 2 x 310 

****Pri použití ako certifikovaný ochranný systém povrchu podľa DIN V 18026 treba 

aplikovať ako nanášané množstvo 2 x 280 ml/m2 (2 x 400 g/m2). 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa 
prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od 
štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC 
nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich 
Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás 
záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.  

 

Vydanie 0/17. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú používať. V prípade 
nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť  

Charakteristika výrobku MC-Color Flex pure 

Dodávka 15 l balenie a 120 l sud                        

Výpočtová výdatnosť** pri 15 l (pri 2 prac. krokoch) cca. 27 - 34 m2
 

pri 120 l pri 2 prac. krokoch) cca. 214 - 272 m2
 

Skladovanie V originálnych uzavretých obaloch min. 12 mesiacov. Skladujte                                           
v suchom, chladnom prostredí, chránené pred mrazom. 

 

Nakladanie s obalovým 
odpadom 

Obal vyprázdnite bez zvyšku. Postupujte, prosím, podľa našej 
„Koncepcie nakladania s odpadom z prepravných 
a spotrebiteľských obalov vyprázdnených bez zvyšku“. Radi Vám 
ju na požiadanie zašleme. 

Nariadenie EU  2004/42 RL2004/42/EG All/c (40 g/l) < 40 g/l VOC 

(Decopaint smernica) 
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