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MC-Estrifan Color 

Pigmentowana powłoka malarska do mineralnych, chłonnych podłoży 

Właściwości produktu 

• Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne  

• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń 

• Wzmocnienie bitumicznych systemów uszczelnień z serii Nafuflex 

Zastosowanie produktu  

• Uszczelnienia budowli pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji bitumicznych 

• Wtórne uszczelnienia spoin roboczych, szczelin 

Sposób zastosowania 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być chłonne, czyste, suche, nośne, pozbawione 
starych powłok malarskich, warstw impregnujących, olejów 
oraz wszelkich innych elementów utrudniających 
przyczepność.  
 
Mieszanie 
Produkt MC-Estrifan Color bezpośrednio przed 
zastosowaniem należy dokładnie przemieszać.  
 
Aplikacja 
Powłokę MC-Estrifan Color nanosi się wałkiem, pędzlem lub 
za pomocą natrysku. Produkt należy nanosić równomiernie, 
cienką warstwą metodą krzyżową. Nie należy dopuszczać do 
gromadzenia się większej ilości produktu w jednym miejscu. 
Aby zapobiec zjawisku nawarstwiania się produktu większe 
powierzchnie należy pokryć w jednym przejściu roboczym, bez 
przerw technologicznych. W zależności od chłonności podłoża 
może zajść konieczność nałożenia kolejnych warstw powłoki.  

 

Wskazówki  

Zużycie oraz gotowość podłoża do eksploatacji zależą od 

temperatury otoczenia oraz właściwości podłoża.  Wpływ 

czynników chemicznych może doprowadzić do różnic 

kolorystycznych. Powierzchnie narażone na działanie substancji 

chemicznych oraz mechaniczne naprężenia w wyniku 

eksploatacji ulegają ścieraniu. Zaleca się regularne kontrole oraz 

bieżące prace konserwacyjne zabarwionych powierzchni.   
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Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych przeprowadzonych w temp. 21 °C ±2 °C oraz  względnej wilgotności powietrza 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki dot. bezpieczeństwa  

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.  

Wydanie 2100001335. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, 

zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 

Właściwości techniczne produktu MC-Estrifan Color 

Parametr Jednostka miary Wartość  Uwagi 

Gęstość objętościowa g/m³ ok. 1,02  

Zużycie g/m² ok. 150 w zależności od chłonności 
podłoża na jedna warstwę 

Warunki podczas zastosowania °C 

% 

K 

≥ 8 ≤30 

≤ 85 

> 3 

temp. powietrza i podłoża 

względna wilgotność powietrza 

powyżej punktu rosy 

Charakterystyka produktu MC-Estrifan Color 
Baza dyspersja akrylowa 

Podstawowe odcienie szary, antracytowy, czerwony 

Postać płynna 

Czyszczenie narzędzi czyścić przy użyciu wody 

Sposób dostawy wiadro 15 l 

Zakładowa Kontrola Produkcji wg EN ISO 9001  

Warunki przechowywania Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
chłodnych i suchych pomieszczeniach (temp. w pomieszczeniu 
nie może przekraczać 20 °C) przez okres 12 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed przemarzaniem. 

Usuwanie odpadów W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać. 


