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Mycoflex BI-Band  Primer 
Penetrace 

Vlastnosti produktu 

• připravený k okamžitému použití 

• rozpouštědlová akrylátová pryskyřice 
• uzavírá podklad 
• zpracovatelný válečkováním a natíráním 
 

Oblasti použití 

• speciální penetrace pro těsnící pásku Mycoflex BI-Band před aplikací finálního barevného ochranného 
systému MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro, MC-Color Flex vision a Zentrifix CR finish 

 
Pokyny pro zpracování 
Příprava podkladu 
Páska Mycoflex BI-Band musí být čistá, suchá              
a zbavená prachu, olejů a dalších nečistot, které 
mohou působit jako separační vrstva. 
 
Zpracování 
Mycoflex   BI-Band  Primer  je  potřeba  před  aplikací 

pečlivě rozmíchat. Aplikace se provádí válečkováním 
nebo natíráním. Zpracování se nesmí provádět za 
deště, vysoké vlhkosti, mrazu nebo nebezpečí 
mrazu. Čerstvě natřené plochy je nutno chránit před 
rosou, deštěm a mrazem.    
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Poznámky k produktu Mycoflex BI-Band Primer
 

Vlastnost M ěrná 
jednotka  

Hodnota* Poznámky 

 Hustota g/cm3 1,26  

 Technologická přestávka hodina 4 – 6   

 Suchý na dotek hodina cca 4  

 Spotřeba** g/m cca 80 – 100  

 Odolnost vůči dešti hodina cca 4 – 8   

 Podmínky pro zpracování 
 

°C 
% 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 85 

teplota podkladu, materiálu a vzduchu 
relativní vlhkost vzduchu 

 
 

Poznámky k produktu Mycoflex BI-Band Primer

 Balení 1 kg nádoba (4 x 1 kg v krabici) 

 Skladování 
 

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v suchu a chladu minimálně            
24 měsíců. Chránit pře mrazem! 

 Likvidace obalů 
 
 

V zájmu ochrany životního prostředí obaly dokonale vyprázdnit. Dbejte 
našich doporučení v bezpečnostních listech výrobku týkajících se 
odstranění odpadu. Na přání Vám bezpečnostní listy rádi poskytneme. 

 EU-nařízení 2004/42 
(směrnice Decopaint) 

Mycoflex BI-Band Primer: RL2004/42/EG AII/i (500 g/l) < 500 g/l VOC 
 

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně 
nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně 
platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich 
prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li 
potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů. 
 
Vydání 07/16. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z 
technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné. 

 


