Műszaki adatlap
PADLÓFESTÉK
BELTÉRI / KÜLTÉRI

ZÁKLADNÍÍ BARVA + VRCHNÍ
ZÁKLADN
VRCHNÍ NÁT
NÁTĚ
ĚR
ZÁKLADNÁ FARBA + VRCHNÝ
VRCHNÝ NÁTER
ALAPOZÓ + FEDŐ
FEDŐRÉTEG

• beton- és cementpadlókhoz, kemény
PVC- és fémfelületekhez
• stabil és időjárásálló
• strapabíró
• kiváló fedőképesség

HEDVÁBNÝ MAT
POLOMATNÁ
SELYEMMATT-FÉNYŰ

1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület
A swingcolor® padlófesték/folyékony műanyag alkalmas beton- és cementpadlókhoz, kemény PVC- és fémfelületekhez. Tartós,
ellenáll az időjárás viszontagságainak, és kiváló fedőképességű. A swingcolor® padlófesték/folyékony műanyag PU-val erősített,
védelmet nyújt az elsárgulás ellen és gyorsan szárad.
Alkalmas pl. pincepadlókhoz, fedett teraszokhoz és balkonokhoz, amelyek nincsenek állandó nedvességnek kitéve, ill. kiállítási
és tárolási terekhez, amelyeken járművel közlekednek, vagy lefolyócsövekhez, vasfelületekhez stb.
Alap: Betonpadlók, Cementpadlók, Rostcementlapok (aszbesztmentes), Kemény PVC, Vas, Acél, Cink.
Színárnyalatok:
Az aktuális színkártya szerint.
Alkalmazási terület:
beltéri/kültéri

Sűrűség:
kb. 1,3 g/cm³

Fényességi szint:
selyemmatt-fényű

2. Feldolgozás
Szerszám:
Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.
Feldolgozási hőmérséklet:
Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.
Kiadósság:
~150-200 ml/m²
Hígítás:
Ha szükséges, vízzel.
Árnyalás/Keverés:
Az összes színárnyalat keverhető egymással.
Előkészítés:
Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevontra alkalmasnak, tisztának, száraznak, por-, olaj- és
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zsírmentesnek kell lennie. A padlózatot alulról védeni kell a felszivárgó nedvességgel szemben. Távolítsa el maradéktalanul a
cementiszapot, a vízkőlerakódásokat, az oxidrétegeket vagy kenőanyagokat. A jobb tapadás érdekében érdesítse fel a sima
padlófelületeket. Az új cement- és betonfelületeket hagyja kb. 4–6 hétig száradni. Tisztítsa meg a vas- és acélfelületeket a
rozsdafoltoktól. Távolítsa el maradéktalanul a régi műgyanta vagy akril alapú lakkréteget. Tisztítsa meg, majd csiszolja le
alaposan a korábbi sértetlen festékrétegeket. Csiszolja le a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket, és vigye
fel a fedőréteget a kezeletlen alapoknál alkalmazott eljárás szerint. Csiszolja le, tisztítsa meg és fesse át hígítatlan swing
color® padlófestékkel/folyékony műanyaggal a jó állapotban lévő, bevonatra alkalmas régi festékrétegeket. Kezelje a fényes
vagy a 2-komponensű régi bevonatokat előbb swingcolor® speciális tapadásnövelő alapozóval. Távolítsa el maradéktalanul
a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa vagy csiszolja le) és vigye fel a fedőréteget az új bevonathoz
hasonló módon.

Alapok

Alapozás

kezeletlen beton és
cementpadlókhoz

1x padlófesték/folyékony
műanyag, kb. 20%-os
hígításban vagy 1x speciális
tapadásnövelő alapozó

Vas-, acélfelületek

1x műgyanta rozsdavédő
alapozó, kültéren 2x

kemény PVC-, cinkfelületek

1x műgyanta univerzális
alapozó

matt, sértetlen régi rétegek

-

fényes/2 komponensű
sértetlen régi rétegek
sima, gyengén vagy nem
nedvszívó felület

Alapréteg

Közbenső és fedőréteg

1x padlófesték/folyékony
műanyag*1

1x padlófesték/folyékony
műanyag*2

1x speciális tapadásnövelő
alapozó

A csúszásgátló hatás eléréséhez végezetül vonja be a felületeket swingcolor® színtelen szigetelővel és swingcolor®
csúszásgátló kiegészítővel. A különleges kinézet érdekében ezenkívül swingcolor® dekorációs szilánkokat szórhat a swingcolor®
padlófesték/folyékony műanyag fedőrétegbe, majd a felületet swingcolor® színtelen szigetelővel szigetelheti – alternatívaként
használhat swingcolor® csúszásgátló kiegészítőt a csúszás megakadályozásához.
*2
A csúszásgátló hatás eléréséhez végezetül vonja be a felületeket swingcolor® színtelen szigetelővel és swingcolor®
csúszásgátló kiegészítővel. A különleges kinézet érdekében ezenkívül swingcolor® dekorációs szilánkokat szórhat a swingcolor®
PADLÓFESTÉK/FOLYÉKONY MŰANYAG fedőrétegbe, majd a felületet swingcolor® SZÍNTELEN SZIGETELŐVEL szigetelheti –
alternatívaként használhat swingcolor® CSÚSZÁSGÁTLÓ KIEGÉSZÍTŐT a csúszás megakadályozásához.
*1

Műszaki tudnivalók:
Nem használható garázsoknál vagy fából készült padlóknál. Erős terhelésnek kitett beltéri padlófelületekhez, pl.
mosókonyhákban, műhelyekben vagy garázsokban a swingcolor® padlószigetelőt ajánljuk. A tartós védelem érdekében a
felületeknél biztosítani kell a vízelvezetéshez szükséges megfelelő dőlésszöget. Csak fedett, időjárástól védett felületeknél
alkalmazza.
A padlószigeteléssel kapcsolatos megjegyzés:
A csúszásgátló hatás eléréséhez beltéren végezetül vonja be a felületeket swingcolor® színtelen szigetelővel és swingcolor®
csúszásgátló adalékkal. A különleges kinézet eléréséhez (beltéren) ezenkívül szórhat swingcolor® dekorációs szilánkokat a
swingcolor® padlófesték/folyékony műanyag fedőrétegébe, majd swingcolor® színtelen szigetelővel szigetelheti a felületet.
Száradás:
Múlva átdolgozható és járható: kb. 5–6 óra után. Teljesen terhelhető: kb. 7 nap 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.
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Szerszámtisztítás:
Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.
Tárolás:
Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók
Összetevők:
poliakrilát diszperzió, loliuretán diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szervetlen/szerves színes festékanyagok
(színárnyalattól függően), szilikátok, bárium-szulfát, 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/i kat.): 140 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 100 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.

Produced for:
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160
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