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FADO MZS21 
DWUSKŁADNIKOWA ŻYWICA NAPRAWCZA !
FADO MZS 21 jest wolną od rozpuszczalników dwuskładnikową żywicą naprawczą na bazie wody szklanej do 
naprawy pęknięć i szczelin na jastrychu. !
FADO MZS21 nadaje się pod krzesła na kółkach oraz do stosowania na podłożach z wbudowanym ogrzewaniem 
podłogowym.  
FADO MZS21 staje się trwale elastyczną, spienioną żywicą krzemianową. 
Jest odporna na kwas, roztwór soli i wiele organicznych rozpuszczalników. 
Z produktem FADO MZS21 można szybko i łatwo pracować.  !
NAKŁADANIE 
Składnik B  wlać do butelki ze składnikiem A. Po zamknięciu opakowania energicznie wstrząsnąć przez ok. 15 
sekund. Wymieszaną żywicę wlać do wcześniej przygotowanych pęknięć i wygładzić szpachlą. Nacięcia uprzednio 
odkurzyć i włożyć klamry spinające. Nacięcia wypełnione jeszcze „świeżą” żywicą w celu dobrej przyczepności do 
masy wyrównawczej lub kleju posypać suchym piaskiem kwarcowym, łamanym o frakcji 0,5 - 0,7 mm. !
PODŁOŻA 
Zarówno podłoże jaki i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wymagania normy DIN18365 
„Prace z wykładzinami podłogowymi”. Podłoża muszą być równe, trwale suche, mocne, wolne od zabrudzeń i 
substancji utrudniających klejenie. Zaleca się szlifowanie i odkurzanie podłoża. W razie potrzeby pęknięcia w 
jastrychu należy naciąć szlifierką kątową a następnie dokładnie oczyścić. W regularnie przygotowane,  prostopadle 
do pęknięć nacięcia (ok. co 10-15 cm), do połowy grubości jastrychu należy włożyć klamry spinające lub gwoździe 
stalowe. !
WAŻNE WSKAZÓWKI 
Podane parametry dotyczą normalnych warunków klimatycznych (23°C  i 65 %  wilgotności względnej powietrza). 
Zmiany tych parametrów prowadzą również do zmiany podanych czasów. 
Podczas nanoszenia gruntu temperatura podłoża i pomieszczenia nie może być niższa jak 15°C.   
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Zimną żywicę naprawczą FADO MZS21 postawić w 
pomieszczeniu do osiągnięcia odpowiedniej temperatury. 
Składnik A zużyć tylko w połączeniu ze składnikiem B. !!
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA/ OCHRONA BHP !
SKŁADNIK A 
- symbol:  Xi (produkt drażniący). 
- działa drażniąco na oczy i skórę.  
- unikać kontaktu z oczami i skórą.  
- w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast oczy przepłukać pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. 
- w przypadku kontaktu ze skórą, zabrudzone ubrania natychmiast zdjąć, skórą przemyć dużą ilością wody. 
- podczas pracy zachować środki ostrożności. Stosować odpowiednie ubranie ochronne, rękawice ochronne i 

okulary ochronne/maskę ochronną na twarz. 
- zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast wodą z mydłem. !
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SKŁADNIK B 
- symbol: Xn (produkt szkodliwy). Produkt zawiera: diizocyjanian  difenylometanu, izomery i homologi. 
- szkodliwe dla zdrowia przy wdychaniu. 
- działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 
- może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. 
- nie wdychać rozpylonej cieczy. 
- unikać kontaktu z oczami i skórą. 
- w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast oczy przepłukać pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. 
- w przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 
- podczas pracy należy stosować odpowiednie ubranie ochronne, rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę 

ochronną na twarz. 
- w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni aparat do ochrony dróg oddechowych. 
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż 

etykietę. 
- EMICODE: EC1 R – bardzo mała emisja. 
- GISCODE: RU1 – bez rozpuszczalnika. !
Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z kartą charakterystyki. !
UTYLIZACJA 
Utwardzone pozostałości gruntu można wyrzucać z odpadami domowymi. !
SKŁADOWANIE 
W  oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych w temperaturze (między 10°C  a  30°C) co najmniej 
12 miesięcy.  Składować w pomieszczeniach suchych.  
Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. !
WŁAŚCIWOŚCI    
- czas przydatności do użycia: do 8 minut po zmieszaniu składników. 
- czas przetwarzania: ok. 10-14 minut. 
- nakładanie: wymieszaną żywicę wlać do wcześniej przygotowanych pęknięć i wygładzić szpachlą. 
- utwardzenie: po 16-20 minutach. 
- czas całkowitego wiązania: po 24 godzinach. !
SZCZEGÓLNIE WAŻNE 
Udzielone informacje oparte są na doświadczeniach  laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje wysoką 
jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, sposobów użycia, warunków 
otoczenia i przechowywania na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w 
przypadku stosowania go nie zgodnie z instrukcją. Każde inne stosowanie produktu niż opisane w niniejszej karcie 
technicznej wymaga pisemnej zgody producenta.  Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie.  
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.  
Produkt do stosowania przez fachowe firmy wykonawcze. !
                                                                                                               Stan, dnia 01 Luty 2012 r. !
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