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6152 
swingcolor® 
GARÁZSFESTÉK 
 
SELYEMFÉNYŰ 
 
BELTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 2-komponensű bevonat 

 nagy terhelésnek kitett padlókhoz 

 garázsokhoz alkalmas 

 beton- és cementpadlókra 

 oldószermentes 
 
vizes bázisú 
___________________________________________________________________________________ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 2-komponensű bevonat  

 beton- és cementpadlókra 

 magas fedőképességű 

 nagyon ellenálló 

 ellenálló olajjal, benzinnel, gyenge lúgokkal és savakkal szemben 

 enyhe szagú 
 
Alkalmazási terület 
Garázsokhoz, pincehelyiségekhez, stb. 
 
Alapfelület 
Beton- és cementpadlók 
 
Száradás  
Egy éjszaka száradás után átdolgozható és járható. Teljes terhelhetőség kb. 7 - 10 nap után. 
 
Felhasználás 

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

 
Szerszámok 
Vizes bázisú lakkokhoz való henger vagy ecset. 
 
Előkészítés  
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. 
 
Keverés 
6 súlyegység alapanyagot és 1 súlyegység keményítő anyagot vagy a teljes kombi csomagolást keverje össze (a 
tartalma megfelel a keverési aránynak). Mindkét anyagot alaposan keverje össze, töltse át a keveréket egy másik, 
tiszta edénybe, még egyszer keverje át és utána 10 percig hagyja állni. Keverés után 2 órán belül használja fel – 
ezután már tilos feldolgozni.  
 
Első felhordás 

 Alapozó réteg: Kezeletlen felületeken alkalmazzon 1x GARÁZSFESTÉKET, max. 15% vízzel hígítva. 

 Simítás: Kisebb sérüléseket GARÁZSFESTÉKBŐL és kvarchomokból készült simítható keverékkel egyenlítse 
ki.  

 Köztes- és fedőréteg: Rétegenként 1x GARÁZSFESTÉKKEL, max. 5% vízzel hígítva.  
 
Csúszásgátlásra alkalmazzon CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKOT, amelyet keverjen a GARÁZSFESTÉKBE.  
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Nagy terhelésnek kitett felületeket végezetül vonja be SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL. Amennyiben 
csúszásgátlásra is szükség van, keverjen CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKOT a SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ 
BEVONATBA. Különleges optikai hatást érhet el, ha DEKOR-CHIPSET szór az utolsó réteg GARÁZSFESTÉKBE 
és ezután a felületet SZÍNTELEN PADLÓVÉDŐ BEVONATTAL vonja be, - csúszásmentesség érdekében 
CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKKAL kiegészítve. 
 
Felújító réteg 
Jó állapotú régi festékréteget csiszolja meg és GARÁZSFESTÉKKEL hígítatlanul kenje le. Leváló, nem teherbíró 
régi festékréteget maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első felhordás esetén. 
 
Műszaki tudnivalók 
Ne alkalmazza +10 °C alatti külső és belső hőmérséklet esetén. Tartós védelem érdekében gondoskodjon a 
felületek megfelelő vízelvezető lejtéséről. 
 
Szerszámok tisztítása 
Használat után azonnal mossa ki szappanos, langyos vízzel.  
 
Tárolás 
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. 
 
Hulladékkezelés 
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó 
csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre 
kell leadni.  
 
Az alapanyagot használat előtt jól keverje fel.  
 
Basismaterial: 
 
Figyelem 
Óvintézkedések 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Biztonsági előírások 
P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. 
P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. 
P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 
GHS-Symbol: GHS 05 (Ätzwirkung) 
 

Összetétel 
poliaminóamid, titándioxid, vasoxid, korom, báriumszulfát, talkum, víz, adalékanyagok, tartósítószer. 
 
EU határérték erre a termékre (A/j osztály): 140 g/l (2010). A termék max. 10 g/l VOC t tartalmaz. 
 
Härter:  
 
Figyelmeztetés. 
REAKCIÓS TERMÉKET: <=700 ÁTLAGOS MOLEKULASÚLYÚ BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN GYANTÁT; 
CAS-Nr. : 25068-38-6; P-TERT.-BUTILFENILGLICIDILÉTERT; CAS-Nr.: 3101-60-8 TARTALMAZ. 
 
Óvintézkedések  
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Biztonsági előírások 
P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. 
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P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. 
P333/313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
További tudnivalók 
Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. 
Allergiás reakciókat okozhat. 
 
GHS-Symbol: GHS09 (Umwelt) / GHS07 (Ausrufezeichen) 
 
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 
 

 
1 kg ~ 5-6 m

2
 

5,8 kg ~ 30 m
2
 

 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
- UN 3082 (beim Härter) 
- Gefahrzettel 9 (beim Härter) 
 


