
Miropan-Universal
Nové barevné možnosti



Miropan-Universal

Miropan-Universal – víceúčelová fasádní barva!

Vysoký stupeň spolehlivosti a ochrany před působením 
vlhkosti a ostatních vlivů povětrnosti, vysoká paropropustnost 
a malé vnitřní pnutí - to jsou nejdůležitější vlastnosti, kterými se 
vyznačují všechny výrobky řady ALLIGATOR Miropan. 
Použitím technologie Guard-Konzept je povrchová úprava 
fasády zároveň chráněna před brzkým napadením mechy a 
lišejníky.  

Miropan-Universal je víceúčelovým produktem v tomto segmentu a 
jako osvědčený "allrounder" se uplatní při podkladových nátěrech, 
mezinátěrech a samozřejmě při finálních nátěrech všech druhů 
fasád. Díky technologii HDC (hydrofobizované pojivo typu 
Reinacrylat) nadchne silikonová barva této třídy svou optimální 
barevnou stabilitou.

VLASTNOSTI

+   Vynikající přídržnost
+ Velmi dobrá kryvost
+   Dobrý rozliv a dlouhá doba otevřenosti nátěru
+ Nízká nasákavost na vodu, w-Wert: W3 
+ Vysoká paropropustnost, sd-Wert: V1
+ CO2-propustná pro podklady s obsahem vápna
+   Jako bázový produkt tónovatelná do mnoha odstínů



Následující rozdělení do 
skupin se vztahuje na 
výrobky ALLIGATOR:

Barevný pigment podle světlostálosti

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3

Definice Výrobky

Velmi dobře 
světlostálé, 

anorganické 
pigmenty

Dobře 
světlostálé, 

anorganické 
a/nebo 

organické 
pigmenty

Omezeně 
světlostálé, 

anorganické 
a/nebo 

organické 
pigmenty
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Třída A

Kieselit-Fusion

A1 A2 A3
Orbit Hybrid-FF 
Miropan-FF 

Třída B

Acryl-FF

B1 B2 B3Miropan-Universal

Kieselit-FF

Třída C ALLFAsil/F C1 C2 C3

FF = Fassadenfarbe

Dokonalá brilance barev.

Dlouhodobě čistá a barevně stálá fasáda je přáním každého 
vlastníka nemovitosti. Miropan Universal nyní se svou novou 
kvalitou bázového provedení tomuto požadavku vyhovuje ještě 
více, než v minulosti.

Nová barevnost vychází z optimalizovaných receptur a 
fascinuje excelentním rozlivem a zlepšenou krycí schopností.

PŘEDNOSTI VYLEPŠENÉ VÝROBNÍ RECEPTURY:

ROZMANITOST BÁZÍ 
s brilantním spektrem barevných odstínů

ZLEPŠENÝ ROZLIV
pro stejnoměrný vzhled nátěru v celé ploše

OPTIMÁLNÍ APLIKAČNÍ VLASTNOSTI 
díky vylepšenému složení materiálu 

HOSPODÁRNÝ PRACOVNÍ POSTUP
díky vysoké krycí schopnosti nátěru
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ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

Markstraße 203 
32130 Enger 

Telefon (05224) 930-0 
Telefax (05224) 7881

www.alligator.de 
info@alligator.de

Zastoupení pro Českou republiku:

ALLIGATOR CS, s.r.o. 
190 14 Praha 9

Tel.:    284 811 050 
Mobil: 602 424 639

www.alligator.cz 
info@alligator.cz

Popis vlastností jednotlivých výrobků odpovídá stavu zkušebních metod firmy 
ALLIGATOR FARBWERKE. Další odkazy k produktům a aplikačním technikám 
jsou k dispozici ve stále aktuálních verzích na webových stránkách výrobce 
www.alligator.de. Vydáním nové brožury pozbývá tato verze platnosti. 




