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Műszaki adatlap

Akril színes zománc
FÉNYES

• fa-, fém- és kemény PVC-felületekhez
• kiváló fedőképesség
• gyorsan száradó
• 2 az 1-ben - lakk + alapozó

HYDROPLUS- TECHNOLOGIE / BEZ 
OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL / 
ZDRAVÉBYDLENI

HYDROPLUS-TECHNOLÓGIA / BEZ 
ROZPÚŠŤADIEL / ZDRAVÉ BÝVANIE

HYDROPLUS-TECHNOLÓGIA/ 
OLDÓSZERMENTES / EGÉSZSÉGES 
LAKÁS

1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A fényes akril színes lakk egy vizes alapú akril lakk, amely mindenekelőtt az időjárásállósága és az elsárgulás ellen nyújtott 
védelme által tűnik ki. Kiváló fedőképességű, ütésálló, gyorsan száradó és könnyű felvinni.
Alkalmas pl. ablakokhoz, ajtókhoz, bútorokhoz, gyermekjátékszerekhez, garázskapukhoz, kerítésekhez, fűtőtestekhez 
(+80 °C-ig).

Alap: Fa, Vas, Acél, Cink, Alumínium, lakkozható műanyagok (pl. kemény PVC). 

Színárnyalatok:
Az aktuális színkártya szerint. Szinte korlátlan árnyalatkínálat a MIX rendszeren keresztül.

Alkalmazási terület:
beltéri/kültéri

Fényességi szint:
fényes

Sűrűség:
kb. 1,3 g/cm³

2. Feldolgozás

Szerszám:
Légmentes festékszóróval is felvihető. Ehhez vegye 
figyelembe az eszköz gyártójának utasításait. Lakkozó 
hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:
Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete 
+5 °C alatt van.

Kiadósság:
~90-110 ml/m²

Hígítás:
Szükség esetén max. 5 %-ig vízzel hígítandó.

Árnyalás/Keverés:
Az összes színárnyalat keverhető egymással.

Festékszórós alkalmazással kapcsolatos tudnivalók (Airless)
Fúvóka 0,33-0,38 mm
Szórásszög 40°–80°
Nyomás 150 bar
Hígítás kb. 5 %
Viszkozitás kb. 200 mp

*Viszkozitásmérő edényben mérve a DIN 53211 szerint 4 mm-es fúvókánál és 20 °C hőmérsékleten. A hígítási 
adatok tájékoztató jellegűek. Mérvadó a DIN-másodpercekre történő beállítás.
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Műszaki adatlap
Előkészítés:
Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot.  Az alapnak bevontra alkalmasnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek 
kell lennie. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. A vas- és acélfelületeket alaposan 
tisztítsa meg és rozsdamentesítse. A réz- és alumíniumfelületeket tisztítsa meg réz- és alumíniumtisztítóval. A horganyzott 
felületeket cinktisztítóval tisztítsa meg.  Alternatívaként tisztítsa meg a horganyzott felületeket egy 3 l víz + 0,5 l ammóniaoldattal 
(9%-os szalmiákszesz) és kb. 5 ml mosogatószer hozzáadásával egy műanyag-gyapjú szivaccsal. Ezután öblítse le bő vízzel. 
Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A 18. számú BFS-adatlap szerint a nedvességtartalom a mérettartó 
szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Tisztítsa 
meg, majd csiszolja le alaposan a korábbi sértetlen festékrétegeket és a kemény PVC-felületeket. Beltéren, az alapozást 
követően egyenlítse ki az esetleges egyenetlenségeket felületi vagy javító spatulyázó masszával.  Csiszolja le, tisztítsa le és 
vigyen fel a jó állapotban lévő régi bevonatokra hígítás nélkül egy új réteg akril színes zománcot. Távolítsa el maradéktalanul a 
lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa le vagy csiszolja le) és vigye fel a fedőréteget az „új bevonathoz” 
hasonló módon. 

Alapok Alapozás Alapréteg Közbenső és fedőréteg

beltéren: festetlen fa, 
kezeletlen fafelületek

1x fa alapozó

1x akril színes festék vagy 
akril alapozó festék

1–2x akril színes lakk, 
kültéren 2x

kültéren: festetlen fa, 
kezeletlen fafelületek

1x favédő alapozó*1

Vas-, acélfelületek
1x akril rozsdásodás elleni 
alapozó, kültéren 2x

alumínium-, kemény 
PVC-felületek

1 x akril univerzális alapozó
1x akril színes festék vagy 
akril univerzális alapozó

cink-, horganyzott 
acélfelületek

2 x akril univerzális alapozó 1x akril színes lakk

sértetlen régi rétegek - -

*1 Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Műszaki tudnivalók:
A fában lévő anyagok átszivárgásának megakadályozása érdekében vigyen fel egy szigetelő réteget műgyanta alapozó 
festékkel. Vigyázzon, hogy ne érintkezzen lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, pl. tömítőprofilokkal/tömítőanyagokkal. 
Használjon lágyítószert nem tartalmazó profilokat. A polcok, asztallapok, ülőbútorok és más igénybe vett felületek festéséhez 
használjon műgyanta színes zománcot. A munkafolyamatok között, száradás után csiszolja enyhén le. Csiszoláskor viseljen 
porálarcot.

Száradás:
Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Átdolgozható: kb. 10–12 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas 
páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:
Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási 
hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek 
gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:
Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:
Hideg, száraz helyen, jól lezárva.



3/3 hu | 2022-03Műszaki adatlap 6170      

Műszaki adatlap
4. Fontos tudnivalók

Összetevők:
akrilát-kopolimér diszperzió,  titán-dioxid (színárnyalattól függően) , szervetlen/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól 
függően) , víz , additív anyagok , konzerválószer (pirition-cink és benzisotiazolinon)       

Biztonsági előírások:
A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró 
alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a 
száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását 
és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a 
festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók: 
1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! 
Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
  
A termékre vonatkozó uniós határérték (A/d kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 1 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, 
ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb 
tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük 
alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési 
feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket 
vesztik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) 
telefonszámon.
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