MB RENOVO
Renovační lak pro úpravu a renovaci povrchu mozaikových
omítek

TECHNICKÝ LIST
Použití: MB RENOVO je renovační lak určený pro povrchovou úpravu a renovaci svislých ploch ve venkovním i
vnitřním prostředí, především na obnovu povrchu mozaikových omítek. Je dodáván připravený pro přímé použití. Lak
se snadno zpracovává v jedné nebo více vrstvách (více vrstev větší odolnost). Lak není vhodný pro objekty s
nadměrnou či stálou vlhkostí (vzlínající vlhkost ve zdivu, dlouhodobá expozice sněhem), nesvislé venkovní plochy
apod.
Složení: Pojivo na bázi makromolekulárních disperzí, voda a aditiva.
Odstín: Transparentní nebo barevné provedení dle požadavku. Pro ověření požadované funkce laku doporučujeme
vždy aplikovat zkušební nátěr na daném objektu a povrchu.
Ředění: Lak je připraven k okamžitému použití.
Nanášení: Štětcem, válečkem. Vždy dokonale rozetřít.
Orientační spotřeba: 0,1-0,2 kg na 1 m2 plochy podle kvality podkladu (nasákavosti, rovinnosti apod.)
Doporučujeme odzkoušet na daném povrchu.
Podklad: Soudržný, suchý, nemastný, bez trhlin, nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, zbavený
bednících olejů. Podklad musí být vyzrálý (kontrolu lze provést pH testerem). Podklad musí mít stejnou savost a
strukturu v celé ploše.
Aplikační teplota: Teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a min. 48 hodin po aplikaci pohybovat
v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +8 až +25 °C). Aplikaci není možné provádět za chladného, deštivého nebo mlhavého
počasí (výrazné prodloužení zasychání), ani na přímém intenzivním slunečním svitu a při silnějším větru (hrozí vznik
rychle zaschlé vrstvičky na povrchu a neprosychání hmoty v celé tloušťce vrstvy).
Příprava laku: Před aplikací se lak promíchá pomaluběžným míchadlem do stejnorodé konzistence. Příliš dlouhá
doba nebo vysoká intenzita míchání může mít za následek nežádoucí napěnění laku. Materiál potřebný na ucelenou
plochu je doporučeno smíchat dohromady.
Příprava podkladu: Povrch mozaikové omítky omyjte studenou vodou a otřete jemným hadrem nebo jemnou
houbičkou tak, aby nedošlo k porušení a poškrábání povrchu omítkoviny. Nepoužívejte chemické prostředky,
tlakovou vodu, kartáč a podobně. Výplně otvorů, parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před
ušpiněním. V případě ušpinění je nutné okamžité omytí vodou. Všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit
proti zaschnutí a po práci omýt vodou.
Aplikace: Základní nátěr se provede štětcem nebo válečkem, dokonale a rovnoměrně se rozetře do podkladu. Dbejte
na to, aby se lak dostal do všech míst a mezi všechna zrna omítkoviny. Je třeba, aby vytvořil souvislou vrstvu na
povrchu. Druhý nátěr aplikujte po dokonalém zaschnutí vrstvy první. Doba zasychání je závislá na počasí a vlhkosti
vzduchu. Druhou vrstvu aplikujte stejně jako první vrstvu. Dbejte na to, aby se lak nevrstvil rozdílně (různé vrstvy
laku mohou ovlivnit vzhled povrchu). Tmavé odstíny nejsou vhodné na stěny situované na jih. Výrobce nemůže proto
převzít záruku za eventuální barevné rozdíly.
Balení: plastová vědra, 1 kg, 5 kg (tolerance plnění ± 5%)
Expirační doba: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.
Skladování: V původním uzavřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!
Hygiena / bezpečnost práce: Při práci zajistit větrání. Chraňte oči a kůži ochrannými prostředky (brýle, pracovní
oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické opatření pro
práci s chemikáliemi. Zabezpečit před nepoučenými osobami a dětmi. První pomoc: Výrobek není klasifikovaný jako
nebezpečný, ale může vyvolat alergickou reakci. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledat
lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Sundat postižený oděv, potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit
regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchnout
proudem čisté vody minimálně 10 min. Nepoužívat žádné neutralizační prostředky, vyhledat lékaře. Při požití:
Vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít cca 1 l vody, vyhledat lékaře.
Pokyny pro odstraňování odpadů:
Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
• Přípravek jako odpad – 080 112 Jiné odpadní barvy a laky, kat. O.
• Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O.
• Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.
Výrobce: MB MINERAL s.r.o. Keteňská 973/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, www.mbmineral.cz
Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání
výrobce. Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše.
Datum vydání: 01. 03. 2017. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.

