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TECHNICKÝ LIST 

MUURI 

Náter na krby a krbové steny 

 

POPIS VÝROBKU   

Anorganická silikátová farba do interiéru s vynikajúcou tepelnou odolnosťou.  

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Krbové steny, krby a podobné povrchy stien v interiéri, kde teplota 

povrchu môže byť vyššia, než je obvyklé.  

• Betónové, vápenné, vápenno-cementové, cementové omietky, 

pieskovcové tehly a tehlové povrchy, ako aj povrchy minerálnych 

dosiek v interiéri. Vhodná aj na povrchy predtým natreté vápnom, 

vápenným cementom, cementom a silikátovými farbami. Pozrite si 

Návod na použitie.  

 

  
  

TECHNICKÉ PARAMETRE   

   

BÁZY FARIEB  Báza MSA.  

KONEČNÝ EFEKT  Plne matná. 6 z RT klasifikácie.  

FAREBNÝ ROZSAH  Vzorkovník Muuri fireplaces and firewalls.   

Biela G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487.  

HUSTOTA   Približne 1,4 kg/l, ISO 2811.  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  3-5 m²/l v jednej vrstve. Výdatnosť je ovplyvnená drsnosťou a 

pórovitosťou povrchu, ako aj spôsobom aplikácie a podmienkami 

počas natierania.  

DOBA SCHNUTIA  Pretierateľná po 12 hodinách.  

RIEDIDLO  V prípade potreby rieďte vodou do 10%.  

APLIKÁCIA  Maliarska štetka, štetec T4 s prírodným vláknom alebo štetec na 

vápenné nátery.     

ČISTENIE NÁRADIA  Z náradia odstráňte prebytočnú farbu. Náradie čistite vodou 

ihneď po ukončení natierania. Pensselipesu (čistič náradia) sa 

odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.  

TEPELNÁ ODOLNOSŤ  
Tónovaný produkt 180°C a netónovaný produkt 300°C suchého 

tepla.  

ODOLNOSŤ VOČI VODNÝM  

PARÁM  sd,H2O < 0,14 m.  

BALENIE  0,9l, 2,7l.  
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SKLADOVANIE   Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nádoby 

dôkladne uzavrite pred ďalším použitím. Zle zatvorené alebo 

malé plechovky a/alebo tónované výrobky nevydržia dlhé 

skladovanie. Tónované výrobky by sa mali použiť počas tej istej 

maliarskej sezóny. 

VOC Kat. A/a. Prijateľný obsah VOC.- 30 g/l. Produkt obsahuje 

maximálne 30 g/l VOC. 

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý, suchý a pevný, teplota 

vzduchu a povrchu musí byť najmenej +10ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.   

  

PRÍPRAVA POVRCHU:   

Nenatierané povrchy: Nový betónový, poterový a omietnutý povrch musí byť pred vrchným 

náterom dostatočne vysušený a vytvrdený. Očistite nové povrchy od prachu a nečistôt.  

   

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy vyčistite od prachu a iných nečistôt. Ak 

je to potrebné použite čistič Tikkurila Seinäpesu podľa návodu. Odstráňte odlupujúce sa, drobivé, 

zle pripevnené alebo prachové vrstvy predchádzajúceho náteru.   

  

Oprava povrchu: Praskliny, diery a priehlbiny opravte tak, aby boli zarovnané s okolitým 

povrchom. Na betónové povrchy použite vhodné suché plnivo a na omietkové povrchy použite 

vápenné omietky alebo vápenno-cementové omietky. Ak je to potrebné, natrite vyhladené miesta 

náterom Muuri.  

  

NATIERANIE: Naneste jednu základnú vrstvu Muuri. Produkt sa v prípade potreby môže riediť 

vodou do 10%. Po vytvrdnutí základného náteru, najskôr po 12 hodinách, naneste konečnú vrchnú 

vrstvu náteru.  

  

POZNÁMKA: Zakryte povrchy, ktoré nebudú natierané ako sú okná, prírodný kameň, obkladová 

dlažba alebo kovové povrchy. Akékoľvek postriekanie týchto povrchov farbou okamžite umyte 

vodou.  

  

Premenlivá pórovitá štruktúra povrchu, ktorý má byť natieraný, a zmeny vlhkosti a teploty počas 

nanášania farby a sušenia môžu viesť k zmene farebnosti náteru.   

  

Odporúča sa počkať najmenej dva týždne, kým sa ošetrené povrchy uvedú do používania, aby 

povrch mohol dosiahnuť požiadavky na tepelnú odolnosť stanovenú pre tento výrobok.  

  

Mechanické namáhanie môže spôsobiť viditeľné stopy na natieraných plochách. Toto je typický jav 

pre povrchy s matnými nátermi, ktorý ale nemá vplyv na technickú funkčnosť produktu.   

  

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrchy čistite suchou kefou, mopom alebo prachovkou 

najskôr po mesiaci od povrchovej úpravy.  

  

ÚDRŽBOVÝ NÁTER : Povrchy natierané s Muuri môžu byť pretierané rovnakým produktom.  
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zlikvidujte tekutý 

odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché plechovky 

alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi..  

  

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ 

Obsahuje: kremičitan draselný. Nebezpečenstvo Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná 

lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Používajte ochranu očí alebo tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 

vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. 

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 
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Výrobca:    

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, 

Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com   

  

Distribútor:    

DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 

40 100 50, www.dejmark.sk   

   
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe 
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý 
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené 
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.   

http://www.tikkurila.com/

