
Malech 
Mikronizált akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
A Malech falfelületek (pl. beton vagy cementkötésű javítóhabarcsok) általános 
alapozására használható az Elastocolor, Quarzolite és Colorite termékcsaládok 
bevonatainak és festékeinek felhordása előtt. A Malech alapozó szabályozza az aljzat 
nedvszívó képességét, és elősegíti a következő réteg tapadását. 

A Malech alkalmazható az azbesztcement felületek végleges bevonására szolgáló 
Aquaflex System rendszerben is a rákerülő Aquaflex fedőrétegek tapadóhídjaként. 

Jellemző alkalmazások 
 Alapozórétegként az Elastocolor, Quarzolite és Colorite termékcsaládok színes 

bevonatainak és festékeinek felhordása előtt új vagy meglévő, teljesen megszilárdult 
és nem különösen károsodott vakolatokra. 

 Alapozórétegként az Elastocolor, Quarzolite és Colorite termékcsaládok színes 
bevonatainak és festékeinek felhordása előtt régi és csak kevéssé málló 
homlokzatfestésre. 

 Alapozórétegként az Elastocolor, Quarzolite és Colorite termékcsaládok színes 
bevonatainak és festékeinek felhordása előtt zárt vagy kevéssé szellőző térben 
történő felületképzésre, mivel szagtalan. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Malech mikronizált akrilgyanta bázisú diszperziós alapozó, mely a felületre felhordva 
a hagyományos diszperziós alapozóknál mélyebbre hatol az aljzatba. 
A Malech szagtalan, oldószermentes, ezért zárt vagy kevéssé szellőző térben is 
alkalmazható. 
Különleges összetétele miatt a Malech a kezelendő felületen lévő port megköti. 
A Malech mélyen behatol a felületbe, és így lassítja a kivirágzás kialakulását. 

JAVASLATOK 
 A Malech-et ne használja fém felületre. 
 A Malech-et ne hordja fel nedves felületre. 
 Ne hordja fel a Malech-et +10C alatti hőmérsékleten. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Az aljzat előkészítése 
Az új vagy esetleg kis felületen javítóhabarccsal javított felületek a felhordás előtt 
legyenek megfelelően kötöttek, feszültségmentesek, tökéletesen tiszták, szabályosak, 
szilárdak és szárazak. 
A felület esetleges olaj- vagy zsírnyomait, illetve a málló részeket teljesen el kell 
távolítani. Az esetleges repedéseket zárja el, és javítsa ki a károsodott részeket. Zárja 
el a porózus részeket, és egyenlítse ki az aljzat egyenetlenségeit. 

A termék elkészítése 
A Malech felhasználásra kész állapotú. 
A csekély nedvszívó képességű felületek üvegesedésének elkerülésére a Malech 
legfeljebb 50%-os mértékben vízzel hígítható. 



A termék felhordása 
A Malech-et felhasználás előtt keverje fel, majd hagyományos módon ecsettel, 
hengerrel vagy szórással hordja fel. 
Felhordás után legalább 12 órán át védje az esőtől. 
A Malech 24 óra múlva válik átfesthetővé, illetve bevonattal kezelhetővé. 

Tisztítás 
Az ecsetet, hengert vagy (levegőmentes) szórópisztolyt a Malech száradása előtt vízzel 
lehet megtisztítani. 

ANYAGSZÜKSÉGLET 
0,10-0,15 kg/m2 az aljzat nedvszívó képességétől függően. 

KISZERELÉS 
10 és 2 kg-os vödrök. 

ELTARTHATÓ 
A Malech száraz helyen, eredeti csomagolásban, +5°C és 30°C közötti hőmérsékleten 
tárolva 24 hónapig tartható el. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A Malech a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint 
nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg 
viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.  
A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll. 

FIGYELMEZTETÉS 
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú 
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink 
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 

hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és 
www.mapei.com honlapjain 



 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):  

  

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Állag: híg folyadék 

Szín: áttetsző 

Sűrűség (g/cm3): 1,01 

Viszkozitás szállításkor (+20°C-on) (mPa•s): 20 
(1-es rotor 100 fordulat/perc) 

Szárazanyag tartalom (%): 15 

Eltartható: 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban 

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:
 
 
 
 

nincs. 
Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és a 
felhordás során betartandó biztonsági előírások" 
bekezdést, valamint a csomagoláson és a 
Biztonsági Adatlapon szereplő információkat 

Vámtarifa szám: 3903 90 00 

ALKALMAZÁSI ADATOK 

Száradási idő: 12 óra +20°C-on 

Várakozási idő átfestés, új bevonat készítése 
előtt: 

 
24 óra múlva +20°C-on 

Felhordási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig 
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