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Technická informace

Muresko Nespri

Vysoce kvalitní fasádní barva na bázi pojiv SilaCryl, minerálního charakteru, vysoce difúzní, velmi dobře
odpuzuje vodu

Popis výrobku
Oblast použití Vysoce kvalitní fasádní nátěry hladkých a strukturovaných podkladů. Jedinečná báze

SilaCryl umožňuje dosáhnout takových stavebně fyzikálních hodnot, jako vysoká ochrana
proti vlhkosti a vysoká prodyšnost vodních par a CO2. Báze SilaCryl zaručuje navíc ještě
stejnou barevnou stálost, odolnost vlivům povětrnosti, odolnost proti křídování a
přídržnost k podkladu jako vysoce kvalitní barvy na bázi čistých akrylátů. Na
strukturovaných podkladech Muresko podle stupně zředění zachovává nebo vyrovnává
strukturu. Speciálně vhodná jako renovační nátěr na staré nepoškozené nátěry
velkoformátových pórobetonových dílů.

Vlastnosti - vodou ředitelná, příznivá životnímu prostředí a s minimálním zápachem
- odolná vlivům povětrnosti
- odpuzující vodu podle DIN 4108
- velice dobrá ochrana proti dešti, odpovídá třídě „nízká nasákavost“ podle ČSN EN 1062
s hodnotou W < 0,1 kg/m2.h0,5).
- dobrá prodyšnost pro vodní páry, odpovídá třídě „vysoká prodyšnost pro vodní páry“
podle ČSN EN 1062 hodnotou Sd < 0,14m
- odolná alkáliím, nezmýdelňuje
- výborně kryje i na oblých plochách a hranách
- chráněna proti řasám a houbám

Technická data Hustota cca 1,5 g/cm3

Materiálová báze Kombinace silikonové pryskyřice a čistých akrylátů.

Balení 25 kg

Odstín Bílý. Muresko lze samostatně tónovat tónovacími barvami Caparol Color nebo AVA.  Při
samostatném tónování vždy promíchejte navzájem celé množství, aby se zabránilo
barevným rozdílům.
Na objednání lze tónovat i ve výrobě podle vzorkovníků 3D systém, Caparol Color,
Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol a mnoha dalších.

Lesk Matný

Skladování V chladu ale ne na mrazu.

Zpracování
Vhodné podklady Podklad musí být čistý, bez uvolňujících se součástí a suchý. Dodržujte ÖNORM B2230,

část 2.

Příprava podkladu Omítky třídy PII a PIII:
Nové omítky nechte 2 – 4  týdny neošetřené vyzrát. Opravy omítek musí dobře vyzrát a
vyschnout. Na silně porézních, nasákavých, lehce pískujících omítkách použijte základní
nátěr Caparol Tiefgrund LF. Na silně pískujících, sprašujících omítkách použijte základní
nátěr Caparol Tiefgrund TB.
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Pórobetony se starým nepoškozeným nátěrem:
Intaktní plochy očistěte. Pro zvětralé nebo silně nasákavé staré nátěry smíchejte
Primalon PM 200 v poměru 1:5 s vodou. Pro poškozené staré nátěry pórobetonů
odkazujeme na technickou informaci Synthofein.

Beton:
Znečištěný nebo sprašující beton očistěte vysokotlakou vodou za dodržování místních
předpisů. Na slabě nasákavé nebo hladké plochy Primalon Universal Haftgrund. Na
hrubě porézní, lehce pískující, popř. nasákavé plochy základní nátěr Caparol Tiefgrund
TB. Na sprašující plochy základní nátěre Caparol Tiefgrund TB.

Konstrukční desky na bázi dřeva pojené cementem:
S ohledem na vysokou alkalitu cementem pojených desek je třeba k zabránění výkvětů
vápna použít základní nátěr Disbon 481 Uniprimer. (dodržujte List BFS č. 3. odstavec
2.2.5).

Nosné nátěry laky nebo disperzními barvami:
Lesklé povrchy barev a lakované plochy zdrsněte. Znečištěné, křídující staré nátěry
otryskejte tlakovou vodou dodržujíce místní předpisy. Základní nátěr Primalon Universal
Haftgrund. Při jiných způsobech čištění (omytí, okartáčovaní, ostříkání) základní nátěr
Caparol Tiefgrund TB.

Nosné vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic:
Starou omítku očistěte vhodným způsobem. Při čištění vodou nechte povrch před dalšími
nátěry dobře vyschnout. Základní nátěr Caparol Tiefgrund LF. Nové omítky natírejte bez
přípravy.

Nenosné minerální nátěry:
Beze zbytku odstraňte obroušením, okartáčováním, oškrábáním nebo tlakovou vodou
dodržujíce místní předpisy.  Při čištění vodou nechte povrch před dalšími nátěry dobře
vyschnout. Základní nátěr Caparol Tiefgrund TB.

Nenosné nátěry laky, disperzními barvami nebo omítky na bázi umělých pryskyřic:
Beze zbytku odstraňte vhodným způsobem, např. mechanicky nebo chemicky, a zbytky
omyjte tlakovou vodou dodržujíce místní předpisy. Na slabě nasákavých nebo hladkých
podkladech základní nátěr Primalon Universal Haftgrund. Na sprašujících, pískujících
nasákavých plochách základní nátěr Caparol Tiefgrund TB.

Plochy znečištěné exhaláty nebo sazemi:
Natírejte rozpouštědlovými barvami Synthesan.

Betonové plochy s trhlinami:
Použijte nátěr Disbocret 518 Flex Finish.

Plochy s výkvěty solí:
Výkvěty solí odstraňte zasucha okartáčováním. Základní nátěr Caparol Tiefgrund TB. Při
nátěrech ploch s výkvěty solí nelze z důvodu problematické přídržnosti k podkladu,
popřípadě možnosti výkvětu solí pod nátěrem, převzít záruku za trvanlivost nátěru.

Poškozená místa:
Malá chybějící místa opravte tmelem Primalon Fassadenspachtel. Opravená místa
opatřete základním nátěrem. Dodržujte pokyny v technické informaci.

Nanášení materiálu Natíráním, válečkem nebo nástřikem.

Pokyny pro nanášení Airless zařízením:
- úhel 50o

- tryska 0,031
- tlak 150 bar

Skladba nátěru Případné kolonie plísní a řas odstraňte zamokra při dodržování zákonných předpisů.
Plochy natřete neředěným přípravkem Capatox a nechte dobře vyschnout.
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Základní, popřípadě pomocný nátěr: Barva Muresko ředěná max. 10% vody.

Závěrečný nátěr: Barva Muresko ředěná max. 5% vody.

K zachování struktury drsných podkladů řeďte základní nátěr max. 15 – 20% vody, a
závěrečný nátěr max. 10% vody.

Spotřeba Cca 200 – 300g/m2 na jeden pracovní krok na hladkém podkladu. Na hrubých
podkladech se spotřeba přiměřeně zvyšuje. Skutečnou spotřebu stanovte na zkušební
ploše.

Podmínky zpracování Minimální teplota +5 oC pro vzduch, podklad i materiál.

Zvláštní upozornění Při fasádních nátěrech dodržujte ÖNORM B 2230, část 2.
Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, natírejte ucelenou plochu najednou a
napojujte mokré do mokrého. Není vhodné pro vodorovné plochy vystavené působení
vody. Pro nátěr starých nepoškozených nátěrů na pórobetonu musí být použit odstín se
součinitelem odrazu světla větším než 30. Muresko je vybaveno ochranným filmem proti
plísním a řasám. Tento ochranný film chrání materiál dlouhodobě před usazováním plísní
a řas, ale i jeho životnost je omezena. Doba, po jakou ochrana působí, je závislá na
vlastnostech a podmínkách konkrétní stavby – např. Vlhkostní poměry v okolí, zastínění
fasády, orientace ke světovým stranám, etc. Proto není možná trvalá ochrana proti
usazování plísní a řas.

Doba schnutí Při +20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 – 6 hodinách na povrchu
zaschlý a lze jej přetírat. Plně vyschlý a zatižitelný je po cca 3 dnech. Nižší teplota a vyšší
vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.

Instrukce
Bezpečnostní
upozornění

Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při jeho
používání dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno
pro průmyslové použití.

Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte
podle místních předpisů jako ostatní odpad. Nevylévejte do kanalizace. Kód odpadu 05
01 03.

Technické poradenství V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: květěn 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně
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správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.


