
OBLASTI VYUŽITÍ
Malech se používá jako základní nátěr na zděné
povrchy (např. beton nebo opravy cementovou maltou)
před nanesením barevného nátěru Elastocolorem nebo
Elastocolorem Rasante, jako regulátor absorpce
podkladu a katalyzátor přilnavosti. Malech také lze
použít v cyklu systému Aquaflex na trvalé zalití azbestu
jako základní nátěr před nanesením vrstvy Aquaflexu.

Příklady využití
• Jako základní nátěr na dobře vyzrálé nové nebo staré

omítky, pokud nejsou poničené, před nanesením
Elastocoloru nebo Elastocoloru Rasante.

• Jako základní nátěr na starou vrstvu barvy, i když se
trochu drolí, před nanesením Elastocoloru nebo
Elastocoloru Rasante.

• Jako základní nátěr před nanesením Elastocoloru
nebo Elastocoloru Rasante na povrchy, které se musí
ošetřit v uzavřených nebo špatně větraných
podmínkách, protože Malech je bez zápachu. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Malech je mikromletý základní nátěr na bázi
akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi. Po nanesení
penetruje lépe než běžné nátěry na vodní bázi. Malech
je bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla, proto ho lze
používat v uzavřených nebo nedostatečně větraných
prostorách. 
Složení Malechu zajišťuje zpevnění drolivého povrchu,
který je určen k nátěru. Díky schopnosti Malechu
penetrovat hluboko pod povrch, dochází ke zpomalení

tvorby výkvětu.

UPOZORNĚNÍ
• Malech nepoužívejte na kovové povrchy.
• Malech nenanášejte na mokré povrchy. 
• Malech nenanášejte při teplotě nižší než +10°C.

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ
PPřříípprraavvaa  ppooddkkllaadduu
Nové povrchy, které jsou určené k nátěru nebo malé
opravy maltou musí být vyzrálé, dokonale čisté,
soudržné a suché. Odstraňte z povrchu všechny stopy
oleje, mastnoty a nesoudržného materiálu. Utěsněte
jakékoli porézní části a vyrovnejte všechny nerovnosti
podkladu.

Příprava výrobku
Malech je přímo připraven k použití. Doporučuje se
zředit Malech polovičním množstvím vody, aby se
předešlo zeskelnatění podkladů, které nejsou příliš
absorpční.

Nanášení
Před použitím Malech zamíchejte a nanášejte štětcem,
válečkem nebo nástřikem.

Nejméně 12 hodin chraňte před deštěm. Na povrch
ošetřený Malechem se může barevný nátěr nanášet po
4−24 hodinách v závislosti na povětrnostních
podmínkách.

Čištění
Štětce, válečky nebo nářadí pro nástřik (bezvzdušné) by

[sche4] 905 Inglese − 1 (Additix PE) (5.04.2004 − 2Ş Bozza)

Mikromletý akrylátový
základní nátěr ve
vodní disperzi
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TECHNICKÁ DATA (běžné hodnoty)

POPIS VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: průhledná

Objemová hmotnost: 1,0 kg/l

Konečná viskozita,+20°C,
#1−100 otáček za minutu [mPa•s]: 20

Obsah sušiny: 15 %

Skladování: 12 měsíců na v původním obalu

Zdravotní závadnost dle EEC 88/379: žádná

Celní zatřídění: 3903 90 00

POPIS VÝROBKU

Doba schnutí: 12 hodin při +20°C

Čekací doba před nanesením barevného nátěru: od 4 do 24 hodin v závislosti na
povětrnostních podmínkách

Pracovní teplota: od +5°C do +35°C

Další údaje o výrobku
jsou k dispozici

na požádání

se měly čistit dříve než Malech zavadne.

SPOTŘEBA
100−150 g/m2 v závislosti na pórovitosti
podkladu.

BALENÍ
Nádoby po 10 kg. 

SKLADOVÁNÍ
Malech lze skladovat 24 měsíců v na suchém
místě v původním obalu při teplotě mezi +5°C
a +30°C.

PARTNER VE STAVEBNICTVÍ

®

www.mapei.com

MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
(Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

No. 250
CERTIQUALITY

MAPEI S.p.A. − ITALY

No. 1517
CERTIQUALITY

No. AR-QS-688
IRAM

MAPEI FRANCE

No. 004157
QMI

MAPEI INC − CANADA

No. 12026-2002
AQ-BUD-TGA

DNV

MAPEI Kft. − HUNGARY MAPEI ARGENTINA S.A.

No. 5776
CERTIQUALITY

MAPEI SUISSE SA

No. 3358
CERTIQUALITY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

No. 03 0063 SJ
ITC

MAPEI s.r.o.− CZECH REP.

No. 6853
CERTIQUALITY

MAPEI CORP − U.S.A.

No. 94-OSL-AQ-6236
DNV

RESCON MAPEI AS − NORWAY

UPOZORNĚNÍ
Výše uvedené návody a předpisy vycházejí
z našich nejlepších zkušeností a je nutno je
dodržovat. Tyto návody považujeme za
indikativní a musí být potvrzeny praktickým
použitím výrobku. Z tohoto důvodu
doporučujeme předem posoudit vhodnost
výrobku pro předpokládané použití.
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za
případné následky vyplývající z používání
výrobku.


