
KVALITA A VLASTNOSTI
Patentovaná technológia
Výdatnosť viac ako 3 m2

Vynikajúca priľnavosť
Obmedzené množstvo prachu po striekaní
Žiadne stekance
Rýchla aplikácia
Hladký povrch
Rýchle schnutie
Vysoká akrylová kvalita
Nastaviteľná tryska
Na nepretierané okná
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Odolné proti poveternostným vplyvom, svetlostále, odolné proti UV žiareniu
Odolné voči poškriabaniu a nárazu
Vysoká povrchová tvrdosť a dobrá pružnosť
Môže byť leštený

TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA
Základ pojiva: špeciálna akrylátová živica
Farba: pozrite etiketu, k dispozícií vo vysokom, zamatovom alebo matnom lesku
Vôňa: rozpúšťadlo
Stupeň lesku (pri meraní uhlov 60° podľa DIN 67530):
lesklý: približne 90
polo-lesklý: približne 45
matný: menej ako 20

VÝDATNOSŤ:
V závislosti na konzistencii a farbe predmetu:
400 ml sú postačujúce pre cca 3 m2*
Doba schnutia (pri 20 °C, 50 % relatívna vlhkosť vzduchu):
Suchý voči prachu: po 5 minutách
Suchý na dotyk: po 15 minutách
Konečná tvrdosť: po 24 hodinách
Doba schnutia závisí na okolitej teplote, vlhkosti vzduchu a hrúbke 
aplikovaného náteru 
Odolný voči teplote do 110 °C

VOC:  II B (e) VOC max. 840g/l (2010), 
Farby: VOC 600,28 g/l
Lesklý lak: VOC 661,1 g/l
Matný a zamatový lak: VOC 594,84 g/l

SKLADOVANIE:
60 mesiacov, ak sú dodržané vhodné podmienky
(= 10-25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)

VEĽKOSŤ: :  400 ml

ROBÍ STRIEKANIE ĽAHŠIE

ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE
Maston aerosolové nádoby sú recyklovateľné. Uistite sa, že nádoba je 
prázdna, stlačte trysku. Ak z nádoby nevychádza hnací plyn, nádoba je 
prázdna. Trieďte plastový kryt a trysku samostatne a kovovú nádobu 
recyklujte ako kovový obal.
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ROBÍME NATIERANIE ĽAHŠÍM
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Maston One!® farba v spreji je najlepšia farba v spreji pre multifunkčné použitie a rôzne 
povrchy aká bola doposiaľ vyvinutá. Táto farba robí z neprofesionálov profesionálov. 

MATERIÁLY
Maston One!® sa môže používať takmer na všetky povrchy, ako napr. drevo, kov, kameň, 
plast, sklo, keramika, materiály zo sušených rastlín, či lepenka. S Maston One!® môžete 
maľovať vo vnútri aj von, kdekoľvek budete chcieť a čokoľvek budete chcieť. 

Táto špeciálna ochranná pečať neposkytuje iba skvelé uzamknutie produktu, ale zároveň 
chráni pred zbytočným chybným skladovaním produktu a garantuje zákazníkovi, že produkt 
nebol otvorený. Návod na použitie sa nachádza na vnútornej vrchnej strane perforovanej 
etikety, čo robí produkt ešte atraktívnejším pre zákazníka. 

UNIKÁTNA TECHNOLÓGIA
Vďaka unikátnej technológii má Maston One!® v 
porovnaní s inými značkami neuveriteľnú výdatnosť 
- až 3 m2*. Primeraná vzdialenosť pri striekaní sa 
zredukovala na úžasných 15cm, čo znamená pres-
nejšie sprejovanie menej prachu a žiadne stekance. 

Maston One!® špeciálna receptúra vysoko kvalitných akrylátových pojív poskytuje ko-
nečnému povrchu skvelú tvrdosť a odolnosť voči poškriabaniu po senzačne krátkom čase 
schnutia – iba 15 min. 

Maston One!®  ide o špeciálnu patentovanú technológiu trysiek v spolupráci s vysoko 
technologicky vyspelým systémom turbínových lopatiek špeciálne premiešavajúcich 
farbu s pohonnou hmotou rovnako ako pri profesionálnych striekacích zariadeniach. 
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NÁVOD 
Všeobecné inštrukcie sú zobra-
zené veľmi jednoduchými pikto-
gramami. Dodatočné inštrukcie 
sú k dispozícií pod ochrannou 
pečaťou. 
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VYĆISTITE

Maston One!® striekanie je teraz ľahšie

JEDINEČNÁ RECEPTÚRA PATENTOVANÁ KONŠTRUKCIA

KRÁTKA VZDIALENOSŤ PRI SPREJOVANÍ

OCHRANNÁ PEČAŤ

* základ farebne zladíte s natieraným kovovým povrchom

LEPŠÍ PRIETOK FARBY

Maston One!® 
Farebný komplex pretekajúci vo 
vnútri ventilu mechanicky rozpra-
šuje farbu a spôsobuje široký záber 
striekajúcej farby. 

Bežné konštrukcie sprejov 
Farba jednoducho preteká vo vnútri 
ventilu bez toho, aby sa rozprašovala a 
to má za následok oblý veľmi koncen-
trovaný farebný nástrek.

Bežná konštrukcia sprejov 
30 cm vzdialenosť pri sprejovaní 
Objemné veľkosti častíc farby aj hnacej 
hmoty zabraňujú rýchlemu odparovaniu 
hnacieho plynu. Obmedzený rozptyl farby: až 
do 85 % strata striekaného materiálu
Veľmi prašný

Maston One!®
15 cm vzdialenosť pri striekaní 
Malá veľkosť častíc farby a hnacej hmoty 
spôsobujú okamžité vyparovanie hnacej 
hmoty . Široké rozloženie farby. Iba 60 % 
strata striekacieho materiálu. Obmedzené 
množstvo prestrekov.

VIACEJ FARBY

150ml
Pohonné hmoty

185ml

110ml
125mlRozpúšťadlá

100ml
80ml

Pojiva

40ml 10mlPasty a prísady

Bežné sprejeMaston One!®
Maston One!® obsahuje o 20% 
menej hnacej hmoty, o 25% viac 
pojiva a 4 krát viac pigmentu než 
bežne používané spreje. 

Všetky inštrukcie sú zobrazené veľmi ľahko pochopiteľnými ikonami na zadnej strane etikety

ROZPÚŠTADLOVÉ
AKRYL


