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!!!)

6200
swingcolor®
UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ







Kültéri / beltéri használatra
azonnal felhasználható
színtelenre száradó
különösen mélyen beszívódó és megszilárduló
gyorsan száradó
erősen és egyenetlenül nedvszívó felületekhez

____________________________________________________________________________
_______
Rückseite
Tulajdonságok
 Kültéri / beltéri használatra
 azonnal felhasználható
 színtelenre száradó
 különösen mélyen beszívódó és megszilárduló
 gyorsan száradó
 erősen és egyenetlenül nedvszívó felületekhez

Alkalmazási terület
Kültéri és beltéri alapozásra, valamint málló, pergő, porózus, erősen és egyenetlenül nedvszívó
ásványi alapok megerősítésére alkalmas. Meggátolja az alapfelület erős nedvszívását és
biztosítja a diszperziós festék egyenletes megtapadását.
Alapfelületek
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: pl.
téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.
Száradás
Kb. 12 óra száradás után átdolgozható. Az alacsony hőmérséklet vagy a levegő magas
páratartalma lassíthatja a száradást.
Felhasználás
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re elegendő.
Szerszámok
Mennyezetkefe vagy ecset.
Előkészítés
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd és nedvszívó. Régi vagy leváló festékrétegeket
spatulyával vagy kefével maradéktalanul el kell távolítani. A korábbi enyves festékeket vagy
meszes felületeket alaposan le kell mosni.
Alkalmazás
+ 5°C alatt ne alkalmazza. Hígítás nélkül, egyenletesen vigye fel az UNIVERZÁLIS
MÉLYALAPOZÓT. Ügyeljen arra, hogy egyes területeken ne maradjon túl sok anyag és ne
képződjenek fénylő pontok. Nagyon erősen nedvszívó helyeken 2x kezelje le az alapot.
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Szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig. (1 Liter:
kibontatlanul 2 évig felhasználható)
Hulladékkezelés
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot
tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek
kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.
A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.
Összetétel
Kötőanyagok, (műanyag diszperzi), víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil ésbenzisothiazolinon).
EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010).
A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.
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 L ~ 0,99 kg ~ 6 m²
2
5 L ~ 4,95 kg ~ 30 m
2
10 L ~ 9,9 kg ~ 60 m
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Kennzeichen
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Lösemittel- und weichmacherfrei
Signet:
lösemittel- und weichmacherfrei

