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6118 
swingcolor® 
MEDENCEFESTÉK 
 
FÉNYES 
 
 
KÜLTÉRI /BELTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 betonozott és falazott medencékhez 

 ellenálló a klórozott vízzel szemben 

 gyorsan száradó 
 
oldószeres 

 

Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 klórkaucsuk alapú speciális festék 

 ellenálló a kereskedelemben kapható úszómedence tisztítószerekkel szemben 

 könnyen felvihető 

 gyorsan száradó 
 
Alkalmazási terület 
Úszómedencék, szökőkutak, dísztavak, stb. festésére.  
 
Alapfelület 
Ásványi, fugamentes felületekre, mint pl. vakolt falak, beton.  
 
Száradás 
Kb.2 óra múlva felületszáraz, kb.4 óra múlva átdolgozható.  
 
Felhasználás 

A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re (1 rétegben) elegendő. 

 
Szerszámok 
Oldószeres lakkokhoz való lakkozó henger vagy ecset. 
 
Előkészítés  
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd és zsírmentes. Új betonnak legalább 5 hétig kell kötnie. A 
doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni. 
 
Első felhordás 

 Alapozó réteg: 1x MEDENCEFESTÉKKEL, hígítva max. 20 % nitrohígítóval. 

 Fedőréteg: 1x hígítatlan MEDENCEFESTÉKKEL. 
 
Felújítóréteg 
Először ellenőrizze a régi festékréteg tapadását és átdolgozhatóságát. Ezt egy kisebb területen próbálja meg. 
Magas nyomású tisztítóval távolítsa el az alga és vízkőlerakódásokat. Leváló, nem teherbíró régi festékréteget 
maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első felhordás esetén. 
 
Műszaki tudnivalók 
Medencefeltöltés előtt legalább 10 esőmentes napig hagyja száradni a festéket. Dísztavakat egy nap után teljesen 
ürítse le és még egyszer töltse fel tiszta vízzel. 
 
Szerszámok tisztítása 
Használat után azonnal ecsettisztítóval. 
 
Tárolás 
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Bontatlan csomagolás 2 évig eltartható. 
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Hulladékkezelés 
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó 
csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre 
kell leadni.  
 
FIGYELMEZTETÉS  
Óvintézkedések 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Biztonsági előírások 
P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
P233 Behälter dicht verschlossen halten. 
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. 
P403/235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
További tudnivalók 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen.. 
EUH208 REAKCIÓS TERMÉK: <=700 ÁTLAGOS MOLEKULASÚLYÚ BISPHENOL-A-
EPIKLORHIDRINGYANTÁKKAL.  
 
Allergiás reakciókat okozhat. 
Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező. 
 
Összetétel 
kötőanyag (klórkaucsuk), szerves/szervetlen pigmentek, aromás vegyületek, glikoléter, észter, adalékanyagok.  
 
Az eredeti szín árnyalatában eltérhet a nyomtatott színmintától. 

 
Produced for: 
HR 
Proizvedeno za: 
Bauhaus-Zagreb k.d. 
Skorpikova 27 
HR-10090 Zagreb 
Tel.: 00385/13 43 08 05 
 
CZ 
Vyrobeno pro: 
Bauhaus k.s., 
Strážní 7 
63900 CZ - Brno, 
Tel.: 00420/53 87 25 11 1 
 
HU 
Forgalmazó: 
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt. 
H-2120 Dunakeszi 
Pallag u. 9. 
Tel.: +36 27 886 160 
 
SLO 
Izdelano za: 

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d. 
Kajuhova 45 
1000 SLO - Ljubljana 
Tel.: 00386 / 1 546 6865 
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750 ml ~ 0,8 kg ~ 8 m² 
2,5 l ~ 2,7 kg ~ 26 m² 
 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
- Gefahrenpiktogramm: Flamme (GHS02) 
- Gefahrenpiktogramm: Ausrufezeichen (GHS07) 
 


