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Intaktin 73 
Ochrana miešačky ochranným filmom s dlhotrvajúcim účinkom 

 

 

 

Pokyny ku spracovaniu 
 

Všeobecne 
Intaktin 73 je vysokoúčinná ochrana miešačiek 
vyvinutá na báze mimoriadne ekologických 
špeciálnych olejov. Zariadenie chránené 
prípravkom Intaktin 73 sa môže uviesť do 
prevádzky ihneď po aplikovaní prípravku. Účinok 
konzervácie je vyšší, keď sa zariadenia po použití 
opäť ošetria prípravkom Intaktin 73. 

 
Spracovanie 
Intaktin 73 naneste jedenkrát rovnomerne 
a výdatne na čistý kovový povrch zbavený starých 
prilepených zvyškov betónu a malty striekaním 
alebo širokým štetcom, handrou alebo plastovou 
špongiou. 
Na striekanie sa hodia kanistrové striekacie 
zariadenie  MC-Pump 1 (dýza 8002) a sudové 
striekacie zariadenie MC-Pump 2 (dýza 8002) 
alebo striekacie zariadenia odolné proti olejom, 
ktoré sú bežne v predaji, napríklad 
vysokovýkonné striekacie zariadenie Gloria 510 T 
alebo Mesto Ferrum Plus 3560 P,  3580 P. 

 
Špeciálne prísady umožňujú aj aplikáciu na vlhké 
podklady, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie 

odstrániť vyreagované betónové a maltové 
zvyšky. V spojení s vodou Intaktin 73 vytvára 
emulziu bielej farby. 

 
Čistenie zariadení, ktoré sa pravidelne a trvalo 
ošetrujú prípravkom Intaktin 73, je jednoduché 
a rýchle. Väčšinou stačí vypláchnutie alebo 
vystriekanie vodou z hadice. 
Pri teplote nižšej ako 0°C sa zmenia viskozita 
a vlastnosti materiálu. Optimálna účinnosť 
prípravku Intaktin 73 sa dosiahne pri teplote + 5 
°C až + 35 °C. 

 
Iné upozornenia 
Pri odbornom použití prípravok Intaktin 73 
v žiadnom smere neovplyvní negatívne výrobu 
betónu a malty.  Intaktin 73 za normálnych 
okolností nepôsobí deštruktívne na laky a tesnenia, 
ktoré sú bežne v predaji, napriek tomu odporúčame 
vykonať predbežné skúšky. 
Ohľadne inej manipulácie s prípravkom Intaktin 73 
postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené 
v Karte bezpečnostných údajov.  

Vlastnosti výrobku 
 

vytvorí vodoodpudivý ochranný film s dlhotrvajúcim účinkom, 
minimalizuje prichytávanie zvyškov betónu a malty na steny zariadenia, 
bázu tvoria ekologické špeciálne oleje, 
možnosť použiť na vlhké plochy, 
jednoduché čistenie, 
pri pravidelnom používaní chráni pred koróziou, 
neobsahuje rozpúšťadlá, 
nízky obsah aromátov, 
jednoduché striekanie, 
pripravené na použitie, 
trieda ohrozenia vôd WGK 2. 

Oblasti použitia 
 

ochrana a údržba stavebných strojov a nástrojov, miešačiek betónu a malty, betónových síl 
a čerpadiel, 
ochrana a údržba korieb vozidiel stavby a asfaltových finišérov, 
uvoľnenie zakorodovaných závitov. 



  

MC-Bauchemie, spol. s r.o. • Diaľničná cesta 18 • 903 01 Senec • tel.: 00421 2 4444 2195 • 
fax: 00421 2 4444 1348 • info@mc-bauchemie.sk • www.mc-bauchemie.sk 

 

 

 
 

Technické vlastnosti Intaktin 73 

Veličina Jednotka
t 

Hodnota Poznámky  

Hustota g/cm3 cca. 0,87   

Spotreba ml/m2 cca. 35 - 55 v závislosti od podkladu a použitia  

Bod vzplanutia °C > 140   

Teplota spracovania °C > 0 - ≤ + 80 teplota podkladu  
  > 0 - ≤ + 35 teplota vzduchu  

 
 

Charakteristika výrobku Intaktin 73 

Dozorovanie kvality výrobcom DIN EN ISO 9001 

minerálne oleje s aditívami 

tmavožltá 

tekuté 

možnosť skladovania min. 12 mesiacov 

30 l kanister 
200 l sud 

1000 l kontajner 

V záujme ochrany životného prostredia 
odstráňte obsah z obalov bez  zvyšku. 

   

Báza    

Farba    

Skupenstvo    

Skladovanie    

Forma dodávky    

 
Nakladanie s obalovým odpadom 

   

 
  

Údaje týkajúce sa vlastností vychádzajú z laboratórnych skúšok a v praxi môžu byť odlišné. Pre stanovenie 
vhodnosti po technickej stránke pre jednotlivé prípady treba vykonať predbežné skúšky, resp. skúšky 
vhodnosti za daných podmienok použitia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 01/15. 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. 


