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Maston aerosolové nádoby jsou recyklovatelné. Ujistěte se, že je
nádoba prázdná, a stlačte trysku. Pokud z nádoby nevychází hnací
plyn, tak je nádoba prázdná. Třiďte plastový kryt a trysku samostatně, a kovovou nádobu recyklujte jako kovový obal.
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KVALITA A VLASTNOSTI

Patentová technologie
Vydatnost více než 3 m2.
Vynikající přilnavost
Omezené množství prachu při nástřiku
Žádné stékaní
Rychlá aplikace
Hladký povrch
Rychlé schnutí
Vysoká akrylová kvalita
Nastavitelná tryska
Na nepřetíraná okna
Pro vnitřní i vnější použití
Odolné vůči povětrnostním vlivům, světlo stálé, odolné proti UV záření
Odolné vůči poškrábání a nárazu
Vysoká povrchová tvrdost a dobrá pružnost
Může být leštěný

UMOŽŇUJE UŽIVATELSKY
SNAŽŠÍ NÁSTŘIK

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Základ pojiva: speciální akrylová pryskyřice
Barva: podívejte se na etiketu, k dispozici ve vysokém, sametovém nebo
matném lesku
Vůně: rozpouštědlo
Stupeň lesku (při měření úhlu 60° podle DIN 67530)
lesklý: přibližně 90
polo – lesklý: přibližně 45
matný: méně než 20

VYDATNOST:

V závislosti na konzistenci a barvě předmětu:
400 ml jsou postačující pro 3 m2*
Doba schnutí (při 20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu):
Suchý vůči prachu: po 5 minutách
Suchý na dotyk: po 15 minutách
Konečná tvrdost: po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru
Odolný vůči teplotě do 110 °C

VOC: II B (e) VOC max. 840g/l (2010),

Barvy: VOC 600,28 g/l
Lesklý lak: VOC 661, 1 g/l
Matný a sametový lak: VOC 594, 84 g/l

SKLADOVÁNÍ:

60 měsíců, v případě, že jsou dodržené vhodné podmínky
(= 10 – 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

VELIKOST: 400 ml

DĚLÁME NATÍRÁNÍ JEDNODUŠŠÍM MASTON ONE ! ®
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Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi
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PATENTOVANÉ

VYSOKÁ VYDATNOST

ŠIROKÝ ROZPTYL
STŘÍKÁNÍ

RYCHLOSCHNOUCÍ

BEZ STÉKANCŮ
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OTEVŘÍT ZDE
JEDINEČNÁ RECEPTURA

PATENTOVANÁ KONSTRUKCE

Maston One!® speciální receptura vysoce kvalitních akrylátových pojiv poskytuje
konečnému povrchu skvělou pevnost a odolnost vůči poškrábání v senzačně krátké době
schnutí – pouze 15 min.

Maston One!® Jde o speciální patentovanou technologii trysek ve spolupráci s vysoce
technologicky vyspělým systémem turbínových lopatek, speciálně promíchávajících
barvu s pohonnou hmotou, stejně jako u profesionálních stříkacích zařízeních.

LEPŠÍ PRŮTOK BARVY
TVRDOST
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OCHRANNÁ PEČEŤ
Tato speciální ochranná pečeť neposkytuje pouze bezpečné uzavření produktu, ale zároveň
chrání před chybnou manipulací během skladování a garantuje zákazníkovi, zda byl
daný produkt již otevřen či nikoliv. Návod na použití se nachází na vnitřní vrchní straně
perforované etikety, díky čemuž je produkt ještě atraktivnější a přístupnější pro zákazníka.

Maston One!® stříkání je nyní snadnější!

Maston One!®
Barevný komplex protékající
vnitřním ventilem mechanicky
rozprašuje barvu a umožňuje široký
záběr stříkající barvy.

KRÁTKÁ VZDÁLENOST PŘI SPREJOVANÍ

Maston One!® barva ve spreji je nejúčinnější a technologicky nejvyvinutější barva pro multifunkční použití na širokou škálu povrchů. Tato barva dělá z amatérů profesionály.

Maston One!®
15 cm vzdálenost při stříkání
Malá velikost částic barvy a poháněcí
hmoty způsobuje okamžité vypařování
poháněcí hmoty. Široké rozložení barvy.
Pouze 60 % ztráta stříkacího materiálu.
Omezené množství přestřiků.

MATERIÁLY

Maston One!® může se používat téměř na všechny povrchy jako dřevo, kov, kámen, plast,
sklo, keramika, materiály ze sušených rostlin, lepenka. S Maston One!® můžete malovat
vnitřní i vnější plochy, kdykoliv a kdekoliv budete chtít.

Běžná konstrukce sprejů
30 cm vzdálenost při sprejování
Objemné velikosti částic barvy i poháněcí
hmoty zabraňují rychlému odpařování
poháněcího plynu. Omezený rozptyl barvy; až
do 85 % ztráty stříkacího materiálu.
Velmi prašný.
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UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Díky unikátní technologii má Maston One!®
neuvěřitelnou vydatnost v porovnání s jinými
značkami - až 3 m2*. Přiměřená vzdálenost při
stříkání se zredukovala na obdivuhodných 15 cm,
což odráží přesnější sprejování, méně prachu a
žádné stékání.
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VYČIŠTĚTE
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ŠIROKÝ ROZPTYL STŘÍKÁNÍ

15MIN

* základ barevně sladíte s natíraným kovovým povrchem
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NÁVOD

VÍCE BARVY

Všeobecné instrukce jsou vyobrazeny velmi jednoduchými piktogramy. Dodatečné instrukce jsou
k dispozici pod ochrannou pečetí.

Maston One!® obsahuje o 20% méně
hnací hmoty, o 25% víc pojiva a 4 krát
více pigmentu než běžně používané
spreje.

ROZPOUŠTĚDLOVÉ

AKRYL

15MIN

+20°c

BEZ STÉKANCŮ

Běžné konstrukce sprejů
Barva jednoduše protéká vnitřním ventilem, aniž by se rozprašovala, což má
za následek oblý, velmi koncentrovaný
barevný nástřik.

+20°c

24H

Veškeré instrukce jsou vyobrazeny jednoduše pochopitelnými ikonami na zadní straně etikety.

Maston One!® Běžné preje

Hnací hmota

Rozpouštědla
Pojiva
Pasty a přísady

150ml

110ml

185ml

125ml

100ml
40ml

80ml
10ml

