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MARINE MINIO 
Tixotropní antikorozní základ na 
kov a dřevo 

 

MARINE MINIO je základní suříkový nátěr, který poskytuje 
vynikající dlouhodobou antikorozní ochranu. Je ideální 
k nátěrům kovových povrchů, které přicházejí do kontaktu 
s mořskou vodou. Je také vhodný k nátěrům dřevěných člunů. 
Povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou chrání lépe 
než povrchy natřené alkydovými základy. Je elastický a 
přelakovatelný většinou lakovacích systémů. Doporučuje se 
jako např. základní nátěr pod antivegetativní řadu výrobků 
TROPIKAL. Poskytuje hladký povrch, lehce se roztírá a dobře 
přilne i ke starým nátěrům.  

 
  VYDATNOST 
  10±3 m2/l 

 

 VZHLED 
 ΜΑΤNÝ 

 

 ŘEDĚNÍ 
 5-10 % LAKOVÝ BENZÍN/ŘEDIDLO 135 

 

 SCHNUTÍ 
 1-2 hodiny* 

 

 PŘETIRATELNÝ  
 4-6 hodin* 

 

 DOPORUČENÝ POČET NÁTĚRŮ 
 1-2 nátěry* 

 

 NÁŘADÍ 
 váleček, štětec nebo stříkací pistole 

 

* Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost prodlužuje schnutí. 
 

 

 

 

 

          

 

 
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

TYP KOPOLYMEROVÁ PRYSKYŘICE 

SPECIFICKÁ 
HMOTNOST 

ORANŽOVÝ ODSTÍN 2.10 ±0,05gr/cm3 

SUŠINA w/w (ISO 3251-03) 82±2 %  

SUŠINA w/v (ISO 3233-98) 49±3 %  

VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25ºC) KU 80±10  

APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25ºC) KU 70±5  

KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905) 97 % | 150μm mokrý 
film 

LESK (600) (ISO 2813-99) 2.0±1  

LESK (850) (ISO 2813-99) 15±3  

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU 100μm (±5μm)  
2 nátěry 

TVRDOST (Κönig) (ISO 1522-00) 60±10 sec, po 7 dnech 

APLIKAČNÍ TEPLOTA  min 5ºC-max 30ºC 
 

 

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE 
EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném 
k použití (kat A/i: jedno-složkové NH): 500 g/l (2010). Tento 
produkt obsahuje max.: 499 g/l VOC. 

  

 Vynikající antikorozní ochrana 
 Rychle schnoucí 
 Výborná přilnavost 
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PŘÍPRAVA POVRCHU 
K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně 
připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky 
po broušení odstranit a povrch odmastit. Poté vytřít do sucha.  
Naneste 1–2 nátěry MARINE MINIO a po zaschnutí aplikujte 
zvolený nátěrový systém. 

  
 
► Nové kovové povrchy: 

Odmastit povrch pomocí přípravku SC070 Antisil.                 
Poté vytřít do sucha.  Aplikujte 1-2 vrstvy MARINE MINIO. 

► Již dříve natřené povrchy:  
Odstranit veškeré nesoudržné části a zkorodovaná místa 
pomocí brusného papíru.  Zbytky po broušení odstranit a 
povrch odmastit. Poté vytřít do sucha.  Naneste 1–2 nátěry 
MARINE MINIO a po zaschnutí aplikujte zvolený nátěrový 
systém. 

► Nové dřevo: 
Aplikujte 1-2 nátěry MARINE MINIO.  

► Již dříve natřené povrchy:  
Odstranit veškeré nesoudržné části pomocí brusného 
papíru a následných zbytků po broušení. Naneste 1–2 
nátěry MARINE MINIO.   

DOPORUČENÁ POUŽITÍ  

 OCEL 

 DŘEVO 

APLIKACE 
► Před a během aplikace dobře promíchejte.  
► Před nanesením vrchního nátěrového systému 

doporučujeme povrch přebrousit, poté očistit a odmastit. 
Vytřít do sucha pomocí papírové utěrky.  

► Jako vrchní nátěrový systém doporučujeme použít 
TROPIKAL, METAL-X, PAINTOL GLOSS / PAINTOL SATIN.  

► Aplikujte dvě vrstvy válečkem nebo štětcem. Nátěr řeďte 
5-10 % pomocí lakového benzínu. Pro aplikaci pomocí 
stříkací pistole řeďte 10-15 % ředidlem 135.  

DALŠÍ INFORMACE 
► Doporučujeme jako základní nátěr pod antifoulingové 

barvy z řady TROPIKAL. 
► Lze aplikovat přímo na zoxidované povrchy bez důkladné 

přípravy podkladu. 

► Pokud budete aplikovat jako vrchní nátěr POLYGLOSS bez 
použití doporučeného základu UNI-PRIMER, nechte 
MARINE MINIO vyzrát po dobu minimálně 7 dní.  

 

BALENÍ  
► K dispozici v oranžovém odstínu 750ml a 2.5L. 

SKLADOVATELNOST  
24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích 
podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při 
teplotě 5-30°C.  Skladujte na chladném místě.  
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením 

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE 
Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned 
po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí lakového benzínu 
(WHITE SPIRIT) a poté vodou se saponátem.  Vždy manipulujte 
s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do 
kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte do 
sběrny nebezpečného odpadu.   

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST  
Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku.  Pro 
získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list 
výrobku.  

 

 

 


