
KVALITA A VLASTNOSTI
Unikátní technologie vodorozpustné barvy
Barva skoro bez zápachu
Nehořlavá barva ve spreji (v souladu se směrnicí EU 2008/47/ES)
Lze nanášet na mokrý nebo suchý povrch
Okamžité pokrytí jen jednou křížovou vrstvou
Vytváří silnou vrstvu bez rizika stékání
Vynikající přilnavost
Méně hnacích plynů, méně rozprašovaného prachu
Hodí se pro použití jak v interiéru, tak i v exteriéru
Odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření
Odolná proti poškrábání, nárazu a úderu
Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
POZOR!
Při prvním nanášení se barva může zdát nerovná, 
ale vyhladí se do 10 minut doby schnutí 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Základ spojiva: Alkyd modifikovaný polyuretanem
Hnací plyn: dimetyléter, 40% hmotnosti
Barva: viz etiketa
Zápach: zanedbatelný
Stupeň lesku: (při úhlu měření 60° podle DIN 67530)
Pololesklé barvy RAL: 50 – 60 jednotek lesku
Jasné barvy s vysokým leskem: kolem 90 jednotek lesku
Jasné matové barvy: méně než 20 jednotek lesku 

POKRYTÍ
V závislosti na stavu povrchu a původní barvě
400 ml vystačí na přibližně 2 m2

Doba schnutí (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)
Suchý povrch: přibližně po 30 minutách
Nelepivý povrch: přibližně po 45 minutách. V závislosti na povrchu a tloušťce vrstvy
Povrch odolný proti poškrábání: po 24 hod.
Konečné vytvrdnutí: 8 dní
Doba schnutí záleží na teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.
Žáruvzdornost: do 110 °C

VOC  II B (e) VOC max. 840g/l (2010),  VOC 341,31g/l 

STÁLOST PŘI SKLADOVÁNÍ
36 měsíců při náležitých podmínkách skladování 
(10 - 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

BALENÍ  150 a 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozprašovací výrobky Maston neobsahují hnací 
plyny škodlivé pro ozonovou vrstvu.

Všechny nádoby rozprašovačů Maston jsou recyklovatelné. Zatlačením na trysku se 
ujistěte, že nádoba je prázdná. Pokud nevychází žádný hnací plyn, nádoba je prázdná. 
Plastové víčko a trysku třiďte odděleně a kovové balení odevzdejte do kontejneru 
na recyklaci kovů.
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                VODOROZPUSTNÁ 
BARVA VE SPREJI
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Maston Zero® je doposud nejbezpečnější a nejekologičtější barva, která změní i toho 
nejnezkušenějšího uživatele na odborníka.

MATERIÁLY
Maston Zero® se dá nanášet na skoro každý povrch, jako například dřevo, kov, kamen, 
sklo, keramika, suché rostliny, lepenka a polystyrén. S Maston Zero® můžete natírat v 
interiéru a v exteriéru, kdekoliv a cokoliv chcete.

Díky unikátnímu označení štítkem ochranné pečeti, výrobek nejen dobře vypadá, ale 
zabraňuje jeho zneužití v obchodě a spotřebiteli zaručuje, že nebyl otevřen a používán. 
Návod na použití se nachází na vnitřní straně perforované horní části etikety, díky čemu je 
tento výrobek ještě víc uživatelsky přívětivý.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE
Díky své unikátní technologii na základě vody, 
barva Maston Zero® neobsahuje žádná přidaná 
rozpouštědla, a proto může být bezpečně používána 
jak v interiéru, tak i v exteriéru bez jakéhokoliv 
zápachu. Obsah prchavých organických sloučenin 
je snížen na pouhé 340 g/l, díky čemu je tento 
výrobek úplně nehořlavý a bezpečný na použití v 
každém prostředí. Jenom  40% hmotnosti obsahu 
je hořlavina.

Maston Zero® je založená na unikátní technologii polyuretanem modifikovaného alkydu, 
díky čemu je barva téměř bez zápachu. Je vhodná pro použití v interiéru a v exteriéru. 
Unikátní formule neobsahuje žádná rozpouštědla a snižuje obsah hnacích plynů na pouhých 
40% hmotnosti, což umožňuje větší obsah barvy v nádobě.
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POKYNY
Všeobecné pokyny jsou zobrazeny 
pomocí jednoduše pochopitelných 
piktogramů, dodatečné pokyny k 
natírání najdete na spodní straně 
štítku s bezpečnostním těsněním.
Jedná křížová vrstva stačí k 
okamžitému vytvoření vrstvy 
tlusté 25 až 30 mikronů. Barvu 
lze kdykoli přetírat a nanášet 
za mokra na suchý nebo mokrý 
povrch. Doba schnutí nepřesahuje 
30 minut do suchého povrchu a 24 
hodin do úplného vytvrdnutí.

UNIKÁTNÍ FORMULE ČÍM SE ODLIŠUJE MASTON ZERO®?

OCHRANNÁ PEČEŤ

* základová barva se shoduje s kovovým povrchem 
Všechny pokyny jsou zobrazeny pomocí jednoduše pochopitelných piktogramů 

na zadní straně štítku. 
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DVOJITÁ DÁVKA BARVY
Maston Zero®  obsahuje víc než 
dvojnásobné množství barvy v 
porovnání s obyčejnými barvami 
ve spreji. Neobsahuje žádná 
rozpouštědla.

ŽÁDNÝ ZÁPACH
Maston Zero® je první na 
světě barva ve spreji úplně bez 
rozpouštědla, je nejbezpečnější a 
nejekologičtější doposud vyrobená 
barva ve spreji, která promění i 
toho nejnezkušenějšího uživatele 
v odborníka. S barvou téměř bez 
zápachu je sprejování příjemné.

Tato ekologicky přátelská barva vytváří mnohem silnější vrstvu a schne odlišně od 
tradičních barev ve spreji. Můžete si všimnout, že povrch má na začátku zpěněný vzhled, 
ale rychle se vyrovnává. Doba schnutí je velmi krátká, už po 45 minutách je povrch 
suchý na dotek. Maston Zero® nevyžaduje žádný odstup před opětovným nanášením a 
nova vrstva nátěru se může nanášet okamžitě.

POCIT Z NANÁŠENÍ
Ve srovnaní s tradičními barvami v 
spreji na bázi rozpouštědla je pocit 
při nanášení skutečně odlišný. 
Vysoký obsah pevných částic barvy 
zajišťuje okamžité pokrytí jenom 
jedinou vrstvou nátěru.

Maston Zero® převyšuje požadavky 
směrnic pro nehořlavé barvy 
(směrnice EU 2008/47/ES)
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S barvou Maston Zero® je natírání skutečně jednoduché


