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1     Popis: 
Magnetická farba je tmavosivý náter na báze vody pre vnútorné použitie. Pretože MagnetPaint obsahuje 

(nehrdzavejúce) železné častice, povrch natretý magnetickou farbou priťahuje magnety.  

Stenu, ktorá je natretá MagnetPaintom, môže byť namaľovaná akýmkoľvek bežným typom vnútorrnej farby 

v ľubovoľnom odtieni alebo môže byť upravená tapetou. Pretože je obsah železa na štvorcový centimeter 

je nižší ako napríklad dvere chladničky, odporúča sa použitie silnejších neodymových magnetov. Fóliové 

magnety tiež fungujú veľmi dobre. Farba bola ocenená európskou normou bezpečnosti pre detské hračky: 

EN 71-3.  

 
2     Miesta použitia: 

Kancelária: ako prezentačná stena, na ktorej je možné zobraziť veľké výkresy alebo návrhy, či 

výrobné procesy. Deti: aj ihrisko môže byť na stene. Bez klincov, špendlíkov alebo lepiacej pásky môže na 

stene niečo visieť. MagnetPaint má ideálne tvorivé použitie: vytvorte farebný (magnetický) strom, futbalovú 

loptu alebo a srdce. 

Kuchyňa: Vedľa dverí chladničky alebo na skrini vznikne tiež poznámková tabuľa na stenu. 

Všetko, čo sa dá namaľovať, zmeníte na magnetický priestor, ktorý môže byť použitý na zavesenie správ, 

výkresov, potvrdení alebo telefónnych odkazov 

 
3     Pokyny pre aplikáciu: 

Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to potrebné, zrieďte farbu maximálne do 5% čistou vodou. Použite 

MagnetPaint pri izbovej teplote. Po 4 hodinách opätovne natrieť druhým náterom, potom nechať schnúť cez 

noc pred aplikáciou ďalších náterov. Tri vrstvy zvyčajne postačujú pre väčšinu magnetov. Pre mimoriadne silný 

efekt použite štvrtý vrstvu a / alebo použite extra silné magnety. Magnetická sila závisí od konečnej hrúbky 

náteru v kombinácii s pevnosťou použitých magnetov. 

Pred nanesením konečného vrchného náteru nechajte povrch 24 hodín sušiť. Ak máte pochybnosti, urobte 

skúšku a otestujte magnety. POZNÁMKA: slabé magnety nefungujú správne! 

Pre dokonalé výsledky: použite handričku alebo okenné stierky na vyhladenie poslednej vrstvy MagnetPaint 

počas schnutia. MagnetPaint sa po vysušení môže brúsiť (použite ochrannú masku). Poznámka: Pred 

brúsením najprv aplikujte dodatočnú vrstvu.. 

  
  
4     Povrch: 

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty a hladký. Musia sa odstrániť poškodené, zle priľnavé 

a odlupujúce sa vrstvy. Povrch vyhlaďte povrch a jednotlivé vrstvy farby brúsnym papierom so zrnitosťou 220 

alebo brúsnou mriežkou s ekvivalentnou zrnitosťou. 

Nové omietky a stierky je potrebné najskôr ošetriť vhodným základným náterom. Ak plánujeme MagnetPaint 

po čase odstrániť, najprv aplikujte na stenu tapetu. 

Priamo použiteľné na neporézne podklady ako (ošetrený) kameň, omietka, drevo, papier a lepenka. 

Magnetická farba je možne použiť aj na zakrivené povrchy, ako sú stĺpy v prípade, že existuje dostatočný 

kontakt medzi magnetom a podkladom. 

 
5     Spotreba: 

Teoretická spotreba: 6 m2 / L (jeden náter); 2 m2 / L (tri vrstvy) 
Na použitie fóliových magnetov stačí 1 až 2 vrstvy. Štvrtá vrstva, v závislosti od typu magnetu, môže posilniť 
magnetickú silu. Najsilnejšie magnety sa nazývajú neodymové magnety. Odporúča sa najprv otestovať 
magnetickú pevnosť pred aplikáciou konečného náteru. 
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6       Náradie 

Mohérový valček s krátkym vlasom (parketový), penový valec, štetec. Bezvzduchové striekacie zariadenie. 
(tip: odstráňte voľné vlasy pomocou maskovacej pásky) 

 
7     Čistenie: 

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom. 

 
8     Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí 

a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 24 

mesiacov od dátumu výroby. 

 
9     VOC: 
hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l 
(2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l. 

 
10   Špecifikácia: 

 
Lesk: mat 

Farba: tmavo sivá 

Hustota: 2,62 g/ml  

Hrúbka filmu: 85 µm / 1 náter; 255 µm / 3 nátery 

Teoretická výdatnosť: ± 6 m² / l (jeden náter), ± 2 m² / l (tri nátery) 

Viskozita: pripravená na aplikáciu 

VOC: 0 g/l. 

Aplikácia: ˃ 10 °C 

Suchý na dotyk: 10 min  

Medzináterový interval: 4 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.  

Pripravené na použitie: po 24 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.  

Balenie: 250, 500, 1000 , 2500, 5000 ml dóza a hobok. 

Životnosť: Min 24 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom 
priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F. 

 

V SR dodáva: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk 
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