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VAKOLAT ALAPOZÓ 
 

fehér / KÜLTÉRI /BELTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 tapadást elősegítő alapozó műgyanta és lábazati vakolatokra 

 azonnal felhasználható 
 
____________________________________________________________________________
_______ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 tapadást elősegítő alapozó műgyanta- és lábazati vakolatokra 

 azonnal felhasználható 

 könnyen felvihető 
 
Felhasználás 
Diszperziós alapozó pl. beton, vakolat, gipszkarton és diszperziós festék alapú felületekre, 
műgyanta- vagy lábazati vakolatok alá.  Csökkenti az alapfelület nedvszívó képességét, 
biztosítja az optimális tapadást. 
 
Alapfelületek 
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: pl. 
beton, vakolat és gipszkarton. 
 
Száradás 
Felületszáraz kb. 4 óra múlva, átdolgozható a következő napon. 
 
Felhasználás  
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re elegendő 1 rétegben. 
 
Szerszámok 
Lehúzórács, festőhenger vagy lapos-, illetve radiátorecset. 
 
Előkészítés 
Leváló darabokat, enyves festékeket vagy meszes felületeket maradéktalanul el kell távolítani. 
Hiányos vagy lyukacsos vakolatokat ki kell javítani. Meszes és nedvszívó alapfelületeket 
UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓVAL kell megszilárdítani. 
 
Alkalmazás 
+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt alaposan keverje fel. Először a sarkokat és éleket 
dolgozza át.  
 

Szerszámok tisztítása  
Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.  
 
Tárolás 
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig. 
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Hulladékkezelés 
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. A csomagolás 
anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.  Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 
080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell 
leadni. 
 
Fontos tudnivalók 
Oldószert nem tartalmazó termékek felhasználásakor is betartandók a szokásos 
óvintézkedések. Gyermekektől távol tartandó.  Használatkor és száradáskor gondoskodjon 
megfelelő szellőzésről. Amennyiben szembe, vagy bőrre kerül, azonnal mossa le alaposan 
vízzel. Nem kerülhet csatornába/vizekbe vagy a talajba. 
 

 
Összetétel 
Kötőanyagok, (műanyag diszperzió), titándioxid, kálciumkarbonát, kvarcliszt, víz, 
adalékanyagok, tartósítószer (metil- és benzisothiazolinon). 
 
 
EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz. 
 

 
 
 
Produced for: 
BAHAG AG   
D-68005 Mannheim 
Tel.: 0621/39050 
 
BAHAG AG   
A-4600 Wels 
Tel.: 07242/6250 
 

 
 
5 L ~ 7,5 kg ~ 35 m² 
10 L ~ 15,0 kg ~ 70m

2
 

 
Vorderseitensignet 
- lösemittel- und weichmacherfrei 
 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
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MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen) 
 

swingcolor® 

VAKOLAT ALAPOZÓ 
 

WEISS KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA 

 

 

Alkalmazás 
+ 5°C alatt ne alkalmazza. Használat előtt alaposan keverje fel és ellenőrizze a színárnyalatot. 
Először a sarkokat és éleket dolgozza át.  
 
 

Összetétel 
Kötőanyagok (műanyag diszperzió), titándioxid, szerves/szervetlen színes pigmentek, 
kálciumkarbonát, kvarcliszt,  víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil- és benzisothiazolinon). 
 
 
 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
- Mix-Button 
 
Basisinhalt: (siehe Tabelle) 

Gebindegröße 2,5 L 

Basis 5 2,5 Liter 

 
 


