
Transparentna i neutralna powłoka ochronna, 
do powierzchni z micro decor. 

•  Chroni przed wilgocią, kurzem itp.

•   Niewidoczna ochrona 

•  Dekoracyjne ściany z efektem gry światła

•  Wymieszany - gotowy do użytku

Transparentna i neutralna płynna ochrona powierzchni do 
stosowania na powierzchniach pokrytych micro decor. Produkt 
po wyschnięciu tworzy niewidzialną warstwę, która chroni przed 
wilgocią, kurzem itp. 
4720 decor topcoating pakowany jest w 1 litrowe butelki.
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Opis produktu
Rzadki płyn do ochrony powierzchni. 

Dane techniczne

Zastosowanie
Wykańczanie powierzchni/powłoka ochronna do ścian 
pokrytych 6820 micro decor.

Typy podłoży
Do stosowania na ścianach pokrytych mikro cementem 

6820 micro dekor.  

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, oleju, 
tłuszczu i luźnych części. 

Wykonanie
Nakładać pędzlem lub gładkim wałkiem malarskim. Ważnym 
jest, aby topcoat rozprowadzić równo po całej powierzchni. 
Nakładać w wielu kierunkach, aby rozprowadzić topcoat 
jednolicie bez pozostawienia śladów pociągnięć wałka.

Podczas aplikacji powierzchnia będzie miała mokry wygląd, 
który zniknie po wyschnięciu w przeciągu 2-3 dni. 

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu. 

Warunki higieny pracy
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1272/2008 
produkt nie wymaga oznakowania. Przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami chemicznymi.  
Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
1 l plastikowe butelki.

Przechowywanie i transport
Przechowywać i trnsportować w chłodzie, w temperaturze 
dodatniej. W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu 
produkt zachowuje parametry techniczne przez minimum 3 
lata  od daty produkcji. Po tym czasie produkt nadaje się do 
użycia, ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie 
-  np. wydłuży się czas schnięcia.

Sprzedaż
Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane 
salony płytek i hurtownie budowlane. 

Czas schnięcia (w zależności od temperatury): 3 godz.

Zalecana temperatura magazynowania i pracy: 10-25°C

Zużycie: 1 litr na  6-10 m2
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Więcej informacji o produktach mira na stronie www.mira.eu.com
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