
Прозоре і нейтральне захисне покриття для 
поверхонь з мікроцементу

 

•  Захищає від вологи, пилу тощо

•  Невидимий захист

•  Декоративні стіни з ефектом гри світла

•  Змішаний, готовий до використання

4720 decor topcoating 

для догляду
4720 decor topcoating

березень 2019

Прозору та нейтральну рідину використовують для 
захисту поверхонь, покритих micro decor. Після висихання 
продукт утворює невидимий шар, який захищає від 
вологи, пилу тощо.
4720 décor topcoating  упакований в 1-літрові пляшки.



Опис засобу
Рідина для захисту поверхні.

Технічна характеристика

Час висихання (залежно від температури):  3 год

Рекомендована робоча температура та
температура зберігання:  10-25°C 

Споживання: 1 л на 6-10 м2
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Додаткова інформація про продукти mira на вебсайті www.mira.eu.com

для догляду
4720 decor topcoating

березень 2019

Оздоблені поверхні / захисне покриття для стін, 
покритих mira  6820 micro decor.

Для застосування на стінах, покритих мікроцементом 
mira 6820 micro decor.

Основа має бути суцільною, сухою, очищеною від пилу, 
масла, жиру та незакріплених частин.

Застосування

Пластикові пляшки об’ємом 1 л.

Упаковка

Зберігати та транспортувати в прохолоді, за температури 
вище 0 °C. В оригінальному і непошкодженому пакованні 
продукт зберігає технічні характеристики протягом 
щонайменше 3 років від дати виробництва. Після цього 
часу продукт придатний до використання, але його 
технічні властивості можуть бути змінені, наприклад, 
збільшиться час висихання.

Зберігання і транспортування

Продукти mira продаються в магазинах продажу плитки 
та будівельних матеріалів.

Продаж

Типи основ

Підготовка основи

Нанести пензлем або гладким малярським валиком. 
Важливо рівномірно розподілити засіб для догляду pf 
декоративним фінішним покриттям по всій поверхні. 
Наносити в різних напрямках, щоб рівномірно 
розподілити засіб, не залишаючи слідів від валика.

Під час нанесення поверхня виглядатиме вологою, але 
цей ефект зникне після висихання протягом 2-3 днів.

Інструменти промити водою одразу після використання.

Використання

Відповідно до Регламенту REACH (ЄС) № 1272/2008 
продукт не вимагає маркування. Необхідно 
дотримуватися правил безпеки та гігієни праці з 
хімічними речовинами.
Додаткову інформацію див. у Паспорті безпеки

Умови гігієни праці
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