
MAIUS OPACO

Универсална, супер миеща се боя на водна основа, без миризма
Серия 887

  ОПИСАНИЕ:

MAIUS OPACO-супер миеща се боя на водна основа, без миризма. Използва се 
като завършващ слой , има висока покривност и добра устойчивост на прах и 
замърсяване. Предпазва  от появата на мухъл. Походяща е за помещения за 
хранителни продукти, ресторанти, пекарни, заведения за хранене. Много 
подходящ за болници и детски градини. Устойчива на измиване и 
дезинфекция.MAIUS OPACO отговаря на Законодателен декрет Н.155 от 1977 г., 
който въвежда Директивата 96/3 на Европейския съюз по темата за „Правилната 
хигиена” в областта на хранително-вкусовата промишленост.

  ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Продуктът може да се прилага върху: 
- нови и стари мазилки базирани на хидравлични свързващи вещества 
- бетонни повърхности 
- гипсокартонови повърхности. 
- стари бои и стенни покрития, които са биологични или минерални
- идеални за матово покритие на шпакловки 
Повърхностите трябва да бъдат идеално подготвени.
Да не се прилага за прясно боядисани повърхности. 
MAIUS OPACO не е подходящ за боядисване на цистерни или контейнери 
(вода, бира, вино и др ..). 

  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- акрилен съполимер във водна дисперсия 
- относително тегло: UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 кг / л  
- вискозитет : UNI 8902: 8000 ± 800 при 25 ° С 
- блясък :UNI EN ISO 2813: 4 ± 2 матово, гледане под ъгъл 85 ° 
- цикъл на измиване и дизинфекция:до 10000 пъти
- отделяне на миризма:нула



- резистентност към специфични агенти за почистване на UNI EN ISO 
2812-1: без промяна
- резистентност към дезинфектиране UNI EN ISO 2812-1: няма промяна
- голяма съпротива на мухъл и не позволява развитието му

  ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА:

- Уверете се, че повърхността е добре изсушена
- Където по повърхносттаима мухъл или плесен почистете с COMBAT 222, и 
след което с COMBAT 333(възтановяващ).Оставете да изсъхне напълно 3 часа.
- Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.
- Почистете прахта и мръсотията
- Нанесете 1 слой MAIUS OPACO-нанасяне на следващ слой след 4 часа

Мазилки и гипсокартонови повърхности: 
- Проверете здравината на повърхността,ако не е достатъчно стабилна 
използвайте подходящи материали,за да я заздравите.
- Възможните остатъци се отстраняват с четка или измиване.
- Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве. 
- За запълване на дупки,пукнатини и вдлъбвания, при вътрешни работи може да 
използвате TAMSTUCCO или TAMSTUCCO POLVERE, а за външно 
BETOMARC, RASAMIX, RACOMARC или други продукти на циментова 
основа. Пукнатините трябва да се разширят и да се запълнят с подходящ 
материал. След като всички поправки изсъхнат ги прешкурете. 
- Отстранете прахта и другите остатъци с мека четка
- Уверете се, че повърхността е напълно суха и нанесете  изолиращ ATOMO 
solvent-free фиксатор(за вътрешна употреба)
- За да се получи гладка повърхност на порести и неравни повърхности  нанесете 
2 слоя  UNIMARC Fondo UNIVERSALE 3350019. 
- Нанесете MAIUS OPACO

Бетонни повърхности:

Почистете остатъците с четка или измиване,отстранете стари покрития и лошо 
прилепналите слоеве.
 Изчистения бетон се третира с BETOXAN PRIMER. Дупките запълнете с 
BETOXAN 400(или BETOXAN 300). Окончателно изгладете повърхността с 
помощта на BETOXAN 200.
Уверете се, че повърхността е напълно суха и нанесете  изолиращ ATOMO 
solvent-free фиксатор (за вътрешна употреба). 
За да се получи гладка повърхност на порести и неравни повърхности  нанесете 
2 слоя UNIMARC Fondo UNIVERSALE 3350019. 
Нанесете 1 слой MAIUS OPACO- нанасяне на следващ слой след 4 часа



УСЛОВИЕ НА НАНАСЯНЕ:

- температура на въздуха: Мин.8° C / Макс. 35 ° C. 
- температура на повърхността:Мин.5 С/Мах. 35 С
- влага на въздуха: <10% R.H. 
- инструменти: четка, валяк и пистолет 
- нанасяне: най-малко 2 слоя през интервали от 4 часа 
- разреждане: първи слой 15% с вода; следващи слоеве максимум 5% вода
- за отличното действие на MAIUS OPACO,повърхността трябва да е напълно 
гладка
- почистете инструментите с вода веднага след употреба. 
- разходна норма: 9-10 m2 / л / за слой

  

  ОЦВЕТЯВАНЕ:

Продуктът може да бъде оцветен с помощта на Sistema Marcromie. Когато 
използвате няколко партиди се препоръчва  да ги смесите, за да избегнете 
разлика в цветовете по време на нанасяне.

    СЪХРАНЕНИЕ:
 
  - Max. Температура: 30 ° C 
  - Мин. Температура: 5 ° C 
  - В оригинална, запечатана и правилно съхранена опаковка, срокът на годност е 
2 години.

            БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 

Пазете очите и лицето! В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте 
обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице. Пазете от деца!
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след 
използване не изхвърляйте кутийките  в околната среда. Отпадъците 
изхвърляйте на опраделените за строителни отпадъци места.




