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2 az 1-ben PADLÓFESTÉK
SELYEMMATT
KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA





beton- és cementpadlókra
lépés- és időjárásálló
gyorsan száradó
ellenálló

vizes bázisú
_________________________________________________________________
__________________
Rückseite
Tulajdonságok
 akril padlóbevonat
 beton- és cementpadlókra
 magas fedőképességű
 Sárgulás álló
 lépés- és időjárásálló
 könnyen felvihető
 gyorsan száradó
Alkalmazási terület
Pince, műhely, fedett teraszok, balkonok, jármű által nem használt kiállító- és
raktári termek stb. festésére.
Alapfelület
Beton – és cementpadlók.
Száradás
Felületszáraz és átdolgozható 5 - 6 óra elteltével, másnap járható.
Felhasználás
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re elegendő, egy rétegben.
Szerszámok
Vizes bázisú lakkokhoz használatos lakkozó henger vagy ecset.
Előkészítés / Felhordás
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Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, valamint alulról védett a felszálló
nedvességtől. A cementiszapot, mészlerakódásokat, oxidrétegeket vagy
tapadásgátlót maradéktalanul távolítsa el. Az új cement vagy beton felületeknek
4-6 hétig kell száradnia. Sima betonfelületeket a jobb tapadás érdekében
érdesíteni kell.
Első felhordás
 Alapozó réteg: A kezeletlen alapfelületre vigyen fel egy réteg 2 az 1-ben
PADLÓFESTÉKET, hígítsa 20 % vízzel.
 Simítás: a kisebb egyenetlenségeket a 2 az 1-ben PADLÓFESTÉKKEL és
kvarchomokból készült simítható keverékkel egyenlítse ki.
 Első réteg és fedőfestés: 1x 2 az 1-ben PADLÓFESTÉK.
A csúszásmentesség érdekében a felületeket át kell kenni csúszásgátló
SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL és végül utolsó rétegnek vigye fel a
CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKOT. Különleges optikai hatást érhet el, ha DEKORCHIPSET szór a 2 az 1-ben PADLÓFESTÉKBE, és ezután a felületet
SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL vonja be, - csúszásmentesség
érdekében CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKKAL kiegészítve.
Felújító réteg
Jó állapotban levő régi rétegeket csiszolja meg, tisztítsa le és 2 az 1-ben
PADLÓFESTÉKKEL hígítatlanul kenje át. A leváló, nem teherbíró régi
festékréteget maradéktalanul el kell távolítani (lemaratni, lecsiszolni) és ezután
úgy járjon el, mint az első felhordás esetén.
Műszaki tudnivalók
Ne használja +5 °C alatti levegő- és felületi hőmérséklet alatt. Ne érintkezzen
lágyító tartalmú műanyagokkal, mint pl. szigetelőprofilok/tömítőanyagok. Beltéren,
az erősen igénybevett felületeket, valamint a garázspadlókat fesse át
GARÁZSFESTÉKKEL. Tartós védelem érdekében gondoskodjon a felületek
megfelelő vízelvezető lejtéséről.
Szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossa ki szappanos, langyos vízzel.
Tárolás:
Hűvös, száraz helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés
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Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni.
Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC)
megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.
Biztonsági előírások
Káros anyagtól mentes anyagok használata esetén is be kell tartani a szükséges
óvintézkedéseket. Gyermekek elől elzárva tartandó. Festékszóró használata
esetén A2/P2 kombifiltert használjon. Csiszoláskor P2 porvédő filtert használjon.
Festés és száradás idején gondoskodjon az alapos szellőztetésről. A festék
használata idején kérjük kerülje az étkezést, ivást és dohányzást. Amennyiben a
festék/lakk szembe vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni bő vízzel.
Kérjük, ne öntse lefolyóba, csatornába vagy a földre.
A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk.
Összetétel
Poliakrilát-diszperzió, poliuretán-diszperzió, titándioxid (színárnyalattól függően),
szervetlen és szerves színes pigmentek (színárnyalattól függően), szilikátok,
báriumszulfát, víz, adalékanyagok és konzerváló anyagok (metil- és
benzisothiazolinon).
További információkat talál a műszaki adatlapban.
EU határérték erre a termékre ( A/i osztály): 140 g/l (2010). A termék max. 100
g/l VOC-t tartalmaz.
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Izdelano za:
Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865

750 ml ~ 0,75 kg ~ 7 m
2
2,5 l ~ 2,5 kg ~ 23 m

2

Vorderseitensignets
- Blauer Engel – weil schadstoffarm
- 2 in 1 Grundierung und Schlussanstrich in einem
Kennzeichen
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!
Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!
Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!
Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)
MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

6151
swingcolor®
FUSSBODENFARBE 2in1
Vorbereitung / Anstrichaufbau
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten geschützt sein.
Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren und Farbton prüfen. Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder
Trennmittel restlos entfernen. Neue Zement- und Betonflächen ca. 4 - 6 Wochen trocknen lassen. Glatte
Bodenflächen zur Haftverbesserung anrauen.
Basis1
Basis3
Kennzeichen
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button
Basisinhalt: (siehe Tabelle)
Gebindegröße 2,5 L
Basis 1
2,25 Liter
Basis 3
2,4 Liter

