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Karta Techniczna Produktu 
 
MasterClear ® Akrylowy/Poliuretan 
Bezbarwna warstwa nawierzchniowa chroni ąca przed UV 
Wodna 
Do nakładania p ędzlem, wałkiem lub natryskiem 
 
Dost ępne wersje: 
• Satyna (ME664)  
• Pół połysk (ME662) 
• Maksymalny połysk (ME667) 
 
 
Modern Masters – MasterClear® ochronna warstwa 
nawierzchniowa: MasterClear zewnętrzna/wewnętrzna 
warstwa nawierzchniowa dostępna w satynie (ME664), pół-
połysku (ME662) oraz maksymalnym połysku (ME667), jest 
wodną, jednoskładnikową, samowiążącą, alifatyczną, 
akrylowo/poliuretanowo, nie żółknącą warstwą 
nawierzchniową firmy Modern Masters. MasterClear został 
opracowany zarówno z pochłaniaczami UV jak również 
inhibitorami UV i środkami chroniącymi przed poślizgiem oraz 
zeszpeceniem powierzchni, tak aby stworzyć najlepszą 
możliwą ochronę dla farb Metalicznych Modern Masters bez 
wywierania wpływu na metaliczny połysk tych farb. Wrodzona, 
wysoka odporność na ścieranie środka MasterClear wydłuża 
również żywotność farb Metalicznych Modern Masters na 
powierzchniach wewnętrznych narażonych na wysokie 
natężenie ruchu i przekracza 3000 cykli ścierania. UWAGA:  
Inne bezbarwne warstwy powierzchniowe mogą przyciemnić i 
tym samym zniszczyć połyskujący wygląd serii farb 
Metalicznych Modern Masters. 
 
Dla dodatkowych informacji oraz specyfikacji 
architektonicznych odwied ź arcat.com i poszukaj Modern  
Masters Inc. lub nazwy produktu. 
 
60° Połysk –  Satyna (20-30) Pół połysk (50-65) 
60° Połysk –  Maksymalny połysk (90-100) 
 
 
Przygotowanie powierzchni  – Należy odczekać 24-48 godzin 
aż farby Metaliczne Modern Masters całkowicie wyschną 
przed nałożeniem MasterClear. Malowane powierzchnie 
muszą być czyste, suche i w pełni utwardzone przed 
nakładaniem MasterClear. Dla powierzchni nie malowanych 
farbami Metalicznymi Modern Masters należy przeprowadzić 
mały test w próbnym miejscu aby upewnić się, że kolor i 
żądany efekt spełniają wymagania. 
 
Nakładanie  – MasterClear firmy Modern Masters może być 
nakładany za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Przed 
użyciem dokładnie wymieszać. Nie potrząsać. W celu 
uzyskania najlepszych efektów i maksimum ochrony zaleca się 
nałożenie dwóch lub więcej warstw na powierzchniach 
wewnętrznych oraz  trzech lub więcej warstw na 
powierzchniach zewnętrznych. Nie nakłada ć w 
temperaturach poni żej 13°C lub powy żej 35°C. 
 
Nakładanie p ędzlem  – Używać pędzla wysokiej jakości z 
syntetycznym włosiem. 
 

 
Nakładanie wałkiem  – Używać wysokiej jakości wałka do 
lakierów z krótkim włosiem. 
 
Natryskiwanie  – Aby natryskiwać MasterClear należy 
rozcieńczyć go do 10%, 360ml wody na galon (3,78 l) 
MasterClear. Używać pistoletu HVLP, standardowego pistoletu 
natryskowego lub systemu bezpowietrznego „airless”. 
 
Taśma malarska  – Używać taśm wysokiej jakości o niskiej 
lepkości gdy naklejamy na wcześniej malowane powierzchnie. 
Podczas malowania na oklejonej powierzchni, należy pamiętać 
, że Farby wykazują słabą, wczesną przylepność oraz są 
elastomerowe (rozciągają się) przed twardnieniem. Należy 
rozważyć przecięcie nożem wzdłuż taśmy aby uniknąć 
odklejenia się świeżej farby od powierzchni. 
 
Czas schni ęcia  – Suchy na dotyk po około 30 minutach. Czas 
do nałożenia kolejnej warstwy to około 2 godziny (czasy 
schnięcia mierzone w temperaturze 21°C i wilgotno ści 50%): 
UWAGA: Nieskie temperatury i/lub wysoka wilgotność wydłużą 
czasy schnięcia i twardnienia. 
 
Wydajno ść – Jeden galon/3.78 litrów pokryje około 27 do 37 
metrów kwadratowych przy 1,5 mil grubości suchej warstwy 
filmu.  
 
Czyszczenie – Pędzle, wałki, narzędzia oraz sprzęt czyścić 
ciepłą wodą z mydlinami zaraz po użyciu. Nie używać 
ponownie pojemników. Utylizować pojemniki w odpowiedni 
sposób.  
 
Lotne Zwi ązki Organiczne (LZO) w materiale  – MasterClear 
jest zgodny z zasadą SCAQMD (ang. dystrykt zarządzania 
jakością powietrza południowego wybrzeża): 1113, kategorii 
sztucznych powłok wykończeniowych i zawiera <250 gram 
LZO na litr.  
 
Transport i przechowywanie  – Szczelnie zamknąć wszystkie 
pojemniki gdy produkt jest nie używany. Przechowywać w 
chłodnym, suchym miejscu z dala od nasłonecznienia. Nie 
zamrażać. W wypadku gdy MasterClear zamarznie, odczekać 
do całkowitego odtajania  i przenieść do temperatury 
pokojowej. Mocno wymiesza ć przed u życiem . 
 
Utylizacja  – Utylizować niewykorzystany lub niechciany 
produkt zgodnie z przepisami dotyczącymi farb wodnych. 
 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy – Ten wodny system 
zawiera mniej niż 5% eterów glikolowych. Używać w dobrze 
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wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu z oczami. Po 
użyciu dokładnie umyć dłonie za pomocą wody z mydlinami. 
Nie połykać. Podczas natryskiwania lub szlifowania używać 
odpowiedniego sprzętu chroniącego drogi oddechowe 
zgodnego ze standardami BHP. Zakładać zatwierdzony przez 
BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.  
 
Kontakt ze skór ą – Dokładnie umyć ciepłą wodą z mydlinami 
przed wyschnięciem produktu. Osoby z wrażliwą skórą 
powinny zakładać rękawice ochronne. 
 
Kontakt z oczami  – Spłukiwać czystą wodą prze 15 minut. 
Udać się do lekarza. 
 
Wdychanie   - W celu uniknięcia podrażnień, używać 
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie 
wystąpienia podrażnień, wyjść na świeże powietrze. W 
przypadku gdy podrażnienia nie ustępują udać się do lekarza. 
 
Połkni ęcie  – Nie powodować wymiotów. Udać się do lekarza. 
 
Ostrze żenie  – Produkt zawiera śladowe ilości składników 
które mogą powodować raka. 
 
Należy przeczyta ć Kartę Charakterystyki Produktu w celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotycz ących 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

 
 
Gwarancja  – Niniejszy produkt będzie spełniał swoje funkcje 
wyłącznie gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami. 
Zalecenia są tak kompletne jak to możliwe, jednak nie mogą 
obejmować wszystkich warunków, zastosowań, technik i/lub 
powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja 
ogranicza się do wymiany lub zwrotu kosztów faktycznie 
użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał 
wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty produkcji. Żadna inna 
gwarancja nie jest wydawana lub stosowana. 
 
Odrzucenie odpowiedzialno ści: Modern Masters Inc. wierzy, 
że w najlepszej wiedzy i przekonaniu , informacje zawarte w 
niniejszej karcie są prawdziwe oraz niezawodne na dzień 
datowany w niniejszej karcie. Jednakże, ponieważ warunki 
transportu, użycia oraz przechowywania są poza naszą 
kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody 
lub obrażenia powstałe w wyniku używania niniejszego 
produktu, oraz nie gwarantujemy  dokładności oraz 
niezawodności otrzymanych wyników. 
 
Opakowanie Waga pojemnika 
1 Kwarta (946 ml) 1,36 kg 
1 Galon (3,78l) 4,53 kg 

 
 


