
 
 

MICACEO ACRYLIC 
Dvousložková barva s efektem ferromicaceo - 1852 . 

 
Popis a použití 
Dvousložková barva s efektem ferromicaceo, má vynikající odolnost proti poškrábání, povětrnostním 
vlivům, vysokou ochranu proti korozi, dá se přímo aplikovat na železo, hliník a pozinkovaný plech. Ideální 
pro nátěr bran, zábradlí a artefakty obecně, vystavených venku. Může být barven pomocí ADVANCE HT 
barvící systém / IMPASYSTEM . 
  
Barva:      dle vzorkovníku 
Doba zpracovatelnosti :   90minut. Při vyšších teplotách výrazně rychleji zasychá. 
vzhled suchého filmu:    matný 
Viskozita :     Část " A" 5000 ÷ 7000 mPa.s Brookfield RVT  min 20 s 4 
Praktická vydatnost * :    4 až 5 m² / kg při dvou vrstvách. 
Skladovatelnost :    24 měsíců v neotevřeném obalu 
Vydatnost se vypočítává při doporučené tloušťce na rovné a pravidelné povrchy. 
Pozn. : Vydatnost i zpracování jsou při teplotě 20 ° C. 
 
Příprava podkladu 
Nové železo: odstraňte stopy okují, očistěte a odmastěte, poté aplikujte dvě vrstvy barvy AKRYLICI MICACEO.  
Starého nebo již natřeného železo: odstraňte rez a odlupující se nátěr a odmastěte. Narušené povrchy 
nebo ohrožené  agresivním prostředím se natřete nátěrem KELARUST a naneste vrstvu základu FOND EPOX 
série 1806 . 
Pozinkované povrchy :   Důkladně odmastěte povrch.  
Příprava:   Důkladně promíchejte dokud hustota a barva nebude jednotná, a přidejte 
tvrdidlo v následujícím poměru : 

MICACEO ACRYLIC  1852 100 : 15  tužidlo 1873 nebo 1882 .  
Ředidlo:   EXTRA PU Ředidlo 1611 nebo 1653 ACRYLIC ředidlo 10 ÷ 20 % 

Způsob aplikace :   vzduchové - používejte tryska ∅ 1,5 ÷ 1,7 mm a tlak 3.0 ÷ 4,0 bar 

Doporučená tloušťka :   40 až 50 um za sucha, a to v rozmezí  5 až 10 minut mezi vrstvami . 
Doba schnutí při 20°C65 % R.H. / U.R.:  proti prachu - 10min., na dotek - 2hod.,  manipulace - 24hod. 
 
POZNÁMKY: Tento technický list nahrazuje všechny předešlé. Ověřte, zda máte nejnovější verzi.  IMPA není 
zodpovědná za aplikace výrobků mimo její kontrolu. Nenanášejte produkt, který překročil určenou dobu 
zpracovatelnosti, může mít špatnou přilnavost k podkladu i zasychání.  Informace uvedené v tomto 
technickém listu jsou založeny na našich nejlepších zkušenostech a technické znalosti a nezbavují uživatele z 
provádění zkoušek k ověření vhodnosti pro použití.  
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