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DIN EN 13 300 szabványnak megfelelő latex-diszperziós festék 
 
 
_________________________________________________________________ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 magas fedőképességű 

 könnyen felvihető 

 páraáteresztő 

 diffúzióképes 

 szagtalan 
 
Alkalmazási terület 
Magas fedőképességű latex-diszperziós festék beltéri felhasználásra, erős 
igénybevételnek kitett lakóterekben, pl. játszó- és gyerekszoba, lépcsőház, 
konyha, barkács helyiség stb.  
 

 
Alapfelületek 
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő 
alapfelületek: téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és 
diszperziós alapú korábbi festés.  
 
Száradás  
Kb. 6 óra elteltével a helyiségek ismét használhatók, illetve a falak még egyszer 
kenhetők. 
 
Kiadósság 

A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re (1 rétegben) elegendő. 
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Szerszámok 
Lehúzórács, festőhenger, valamint lapos- vagy fűtőtestecset. 
Airless szórható. Ehhez, vegye figyelembe a készülékgyártó utasításait.  
 
Keverés 
SZÍNEZŐ FESTÉKKEL ÉS SZÍNEZÉKKEL bármilyen arányban keverhető.  
 
Előkészítés 
Enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani és a 
felületet UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL kell alapozni. Erősen és 
egyenetlenül nedvszívó alapfelületeket UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL 
alapozza. Régi zománc vagy olajfesték rétegeket vagy csillogó diszperziós 
felületeket TAPADÁST ELŐSEGÍTÓ ALAPOZÓVAL alapozza. Különösen 
kontrasztos felületeken érdemes alapfestést végezni, amelyhez használja a 
LATEXFESTÉKET max. 5% vízzel hígítva (ld. lent). 
 
Alkalmazás 
+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket.  Ügyeljen arra, 
hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül egészben fessen, hogy ne 
keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet fesse és csak ezután a 
falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől távolodva haladjon.  
 
Szerszámok tisztítása  
Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.  
  
Tárolás 
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett 
időpontig.  
 
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.  
 
Fontos tudnivalók 
A LATEXFESTÉK matt felhasználásakor is betartandók a szokásos 
óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó. Szóráskor keletkező festékpermetet 
ne lélegezze be. Használatkor és száradáskor gondoskodjon megfelelő 
szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. 
Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan vízzel. Nem 
kerülhet csatornába/vizekbe vagy földbe. 
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Összetétel 
Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kálciumkarbonát, víz, 
adalékanyagok, tartósítószer (metil-benzisothiazolinon). 
 
További információk megtalálhatók a műszaki adatlapban. 
 
EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t 

tartalmaz. 

 
Besorolás EN 13 300 szabvány szerint 

Fedőképesség  7m2/Liter  Osztály 1 (4-ből) 
Nedves kopásállóság   Osztály 2 (5-ből) 
Fényességi fokozat    matt 
Maximális szemcseméret   finom 
 

 
 
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 

 

 
 
2,5 L ~ 3,75 kg ~ 17,5-20 m² 
5 L ~ 7,5 kg ~ 35-40 m

2
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10 L ~ 15,0 kg ~ 70-80 m
2
 

 
Deckeletikett: 
 
Tabelle: 
Fedőképesség: 5 Sterne 
Ellenálló képesség: 4 Sterne 
Alkalmazhatóság: 5 Sterne 
Kiadósság: 4 Sterne 
 
Hinweis Mix 
 
Vorderseite 

- fünf Sterne 
- Blauer Engel – weil emissionsarm 

 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
 
Verdünnungsangaben: 

- 2,5L: 125ml 
- 5L: 250ml 
- 10L: 500ml 
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MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen) 
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LATEXFESTÉK 
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Mischen 
Mit VOLLTON- UND ABTÖNFARBE in jedem Verhältnis mischbar. 
 

Alkalmazás 
+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt jól keverje fel a festéket és ellenőrizze 
a színárnyalatot. Ügyeljen arra, hogy nagyobb felületeket mindig szünet nélkül 
egészben fesse, hogy ne keletkezzenek látható peremek. Először a mennyezetet 
fesse és csak ezután a falakat. Mindig kezdje először az ablaknál és a fénytől 
távolodva haladjon. Intenzív színek festésekor az egyenletes fedéshez szükség 
lehet több réteg felvitelére. Erősen igénybevett felületek festésekor, mint pl. 
lépcsőházak, intenzív színek esetében javasoljuk a LATEXFESTÉK (legalább a 
selyemfényű) használatát.  
 

Összetétel 
Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, szerves és szervetlen színes 
pigmentek, kálciumkarbonát, víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil-
benzisothiazolinon). 
 
 

Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
- Mix-Button 
 
 
Besorolás EN 13 300 szabvány szerint 

- Deckvermögen bei 7m2/Liter  Klasse 1 (von 4)  
Nedves kopásállóság   Osztály 2 (5-ből) 
Fényességi fokozat    matt 
Maximális szemcseméret   finom 
 
 

Deckeletikett 
 
Tabelle: 
Deckkraft: 5 Sterne 
Strapazierfähigkeit: 4 Sterne 
Verarbeitung: 5 Sterne 
Ergiebigkeit: 4 Sterne 
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Hinweis swingcolor® MIX 
 

Basisinhalt: (siehe Tabelle) 

Gebindegröße 2,5 L 5l 10 L 

Basis 1 2,3 Liter 4,6 Liter 9,2 Liter 

Basis 3 2,4 Liter 4,8 Liter 9,6 Liter 

Basis 4 2,5 Liter 5   Liter 10 Liter 

 


