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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Jednozložkový univerzálny základný náter na báze polyuretánu. 

OBLASTI POUŽITIA ■  Prednáter na hydroizoláciu škár na nasiakavých podkladoch, pripravený na použitie, pre produkty 

Mycoflex. 
 

POKYNY KU SPRACOVANIU    Spracovanie: Mycoflex 251 je základný náter (prednáter) pripravený na použitie pri hydroizolácii škár 

na savých podkladoch. Spracuje sa štetcami s mäkkým vlasom. Kontaktné plochy musia byť pevné, 

suché, a zbavené prachu, oleja a mastnoty. Prednáter musí preniknúť celoplošne a sýto do bokov škáry. 

Je vhodné zalepiť škáry a ochranu odstrániť ihneď po vyhladení tesniaceho tmelu. Spotreba základného 

náteru sa riadi hĺbkou škáry, ktorá sa má upraviť hydroizoláciou, a nasiakavosťou podkladu. Dĺžka 

technologickej prestávky medzi prednáterom a aplikovaním tesniaceho tmelu je minimálne 1 hodina 

a maximálne 6 hodín pri 20 °C. Po dlhšej prestávke sa požaduje opakované aplikovanie základného 

náteru. Pri teplote pod 10 °C zdvojnásobte dobu odvetrania na minimálne 2 hodiny. 

 
Osobitné upozornenie: V každom balení sa nachádza menšie množstvo molekulárneho sita v podobe 

malých hnedastých guličiek. Dbajte o to, aby sa tieto neprimiešali pri spracovaní.  

 
Bezpečnostné upozornenie: Pri spracovaní základného náteru Mycoflex 251, ako aj tesniacich tmelov 

neprehliadnite upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené 

obaloch. 

 
Jednozložkový univerzálny základný náter k tesniacim tmelom do škár 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota g/cm³ cca. 0,9  

Viskozita mPa·s 30 pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu 

Objem pevných častíc obj. % 24,5  

Technologické prestávky (do 
vyškárovania) 

hodiny cca. 1 - 6  

Podmienky spracovania °C ≥ 8 ≤ 30 teplota vzduchu, podkladu a materiálu 

Spotreba1) g/m cca. 20 - 25 podľa kvality podkladu 

2) g/m² cca. 80 - 120 podľa podkladu a použitia 

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%. 

 

1) Zodpovedá cca. 40 - 50 m škáry na liter. 

2) Ako adhézny prípravok pre povrchové vrstvy na báze reaktívnych živíc. 

Farba žltkasto transparentná 
 

Dodávka 1 litrová plechovka, 3 kusy v kartóne 

Skladovanie V nenačatom originálnom balení, chránené pred mrazom, v suchom a chladnom (pod 20°C) 

prostredí,  možnosť skladovania 6 mesiacov. 
 

Nakladanie s obalovým odpadom  Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené 

v informačnom liste  "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi 

Vám ho zašleme na požiadanie. 

Nariadenie EU 2004/42 

(Decopaint smernica) 

 
 

RL2004/42/EG All/j (750 g/l) < 750 g/l VOC 

  Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách 
bezpečnostných údajov. GISCODE: PU50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, 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 odbornými 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 ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť 

z internetu. [2100000693] 
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