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SYSTÉM: MFA / PRIMER E / METALFIN

.

VÝROBEK
MFA
CLASSIC
příprava
podkladu

VYDATNOST

ŘEDĚNÍ

NÁČINÍ
štětka
(široký štětec)

POPIS SYSTÉMU
Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem
základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr
nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu.
Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost
dalších vrstev.

SCHNUTÍ

1 l / 30 m²

Přidejte 3 l vody na 1 l
základového nátěru

5-8 h

1 l / 30 m²
(po rozředění 1 ku
3 s vodou)

Přidejte max. 3 l vody
na 1 l nátěru

štětka
(široký štětec)

Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme
použít posilující základový nátěr MFA PLUS, rozředěný max. v
poměru 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a
důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a
zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad,
zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.

7-8 h

1 kg / 7-10 m²

10-15 % vody

štětka
(široký štětec)

Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozředit 10-15 %
vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější
dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a
usnadní nanášení dalších vrstev.

5-8 h

1 kg / 1 m²

připraveno k použití

stěrka INOX

Do části A (pryskyřice) přidáme část B (katalyzátor) a důkladně
zamícháme, poté dodáme část C (prášek) a opět zamícháme.
Na připravený podklad nanášíme vrstvu Metalfinu o síle potřebné
pro vytvářený vzor. Dodržujeme přitom pravidelnost na celém
povrchu. Po čerstvě nanesené vrstvě rolujeme provázkovým
válečkem v různých směrech tak, abychom získali pravidelný vzor.
Práci provádíme po částech až do dokončení celého povrchu.
Připravený materiál je nutné spotřebovat během 2 hodin.

24 h

----------------------

----------------------------

bruska s
pomalými
otáčkami,
doporučované
smirkové papíry,
stěrka INOX

Podle vzniklé struktury práci začínáme úvodním vyrovnáním
vystupujících nerovností na povrchu smirkovým papírem s
granulací cca P320. Poté doporučujeme použít brusná vlákna (fine
320), a vyleštit všechny prohlubně. V případě hladkých vrstev
začínáme leštěním vlákny. Pro dosažení plánovaného efektu lesku
doporučujeme brousit nátěr smirkovým papírem následujících
granulací v pořadí: P320, P400, P800 a P1500, můžeme také
nakonec vyhladit vrstvu stěrkou INOX až do dosažení
požadovaného lesku. Všechny práce při broušení Metalfinu
provádíme mechanicky v pomalých otáčkách, výsledný efekt závisí
na natěrači, který musí individuálně zvolit dobu opracování a druh
smirkového papíru.
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(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)
MFA PLUS
příprava
podkladu

1
PRIMER E
křemenný
základový
nátěr

2
METALFIN
dekorativní
vrstva

3
BROUŠENÍ,
LEŠTĚNÍ
METALFIN
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