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Farbzusatz D111 FA 
Fungicid festékadalék alga- és gombatelepek             
kialakulása ellen. 
Kültéri alkalmazásra.  
 

 

 
 

  
 
 
Alapanyag 
 
Alkalmazási területek A düfa Farbzusatz D 111 FA* speciális festék adalék az összes      

szilikon- és diszperziós bázisú düfa homlokzatfesték és vakolat utóla-
gos fungicid és algicid beállításához alkalmazható  kültérben. Az ada-
lék használatával megbízható és hosszan tartó védőhatás érhető el 
alga- és gombatelepek kialakulása ellen.  
 

Tulajdonságok Magas koncentrációjú anyag. 
Hosszantartó védőhatás elérésére. 

Színárnyalatok Transzparens 
 

Fajsúly Kb. 1,0 g/cm³ 
 

Alapanyag típus Mikrobiocidok hatóanyag kombinációja* 
 

Hatóanyagok 14,4 g/kg 2-oktil-2H-izotizolin-3-on 
 

Termékkód Diszperziós festékekkel keverve M-DF01F, illetve M-DF02F 
 

Kiszerelés nagyságok 250 ml 
 

 
 
Bedolgozás 
 
Aljzatelőkészítés 
 

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, zsiradékmentes-
nek kell lennie, nem lehetnek rajta olyan szennyeződések és elvá-
lasztó rétegként működő anyagok, mint pl. algák, mohák, gyanták, 
viaszok, olajok stb. Az aljzatot a szükségletnek megfelelően az 
alábbiak szerint kell előkészíteni: 
 

Régi bevonatok A laza, felvált és repedezett régi festékrétegeket maradéktalanul el 
kell távolítani. A jól tapadó régi festékréteget enyhén fel kell csiszol-
ni. Meg kell vizsgálni az aljzat átfesthetőségét és összeférhetőségét 
az új festékkel. 
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Alga-, penész-, vagy 
gombateleppel szennyezett 

felületek 

A telepeket gondosan el kell távolítani, a felületet át kell mosni és 
gondosan meg kell szárítani. A düfa Sanierlösung D113FA* felújító 
oldattal a felületet be kell vonni és 24 órán keresztül hagyni kell 
száradni. 
 

Bekeverés A düfa Farbzusatz D 111 FA* adalékanyagot a bekeverés előtt 
gondosan fel kell rázni, majd az előre megadott adagolásban (keve-
rési arányban) kell hozzákeverni a diszperziós festékhez vagy a 
vakolathoz. 
Az adalékanyagot kézzel erőteljesen be kell keverni a bevonati 
anyagba. Ehhez előnyös a kereskedelemben kapható keverőgép 
alkalmazása.  
 

Keverési arány Diszperziós- és szilikonfestékeknél: 250 ml 10 literhez. 
Vakolatok esetén: 250 ml 25 kg-hoz. 
Csak az előírt keverési arányban szabad adagolni. Nem szabad 
másfajta anyagok hozzáadni, vagy hozzákeverni. 
 

Szerszámjavaslat A bedolgozandó festéktől vagy vakolattól függ. 
 

Bedolgozási hőmérséklet A bedolgozandó festéktől vagy vakolattól függ. 
 

Száradási idők A bedolgozandó festéktől vagy vakolattól függ. 
 

 
 
Utasítások 
 
* A biocidokat biztonságosan kell alkalmazni. A felhasználás 

előtt mindig el kell olvasni a jelölést és a műszaki adatlapot.  
 

Biztonsági tanácsok Irritatív. Gyermekek elől elzárt helyen tartandó. Bőrrel érintkezve 
érzékenységet okozhat. Káros a vizekben élő szervezetekre, a 
vizekben hosszantartó káros hatásuk lehet. Kerülni kell a kör-
nyezetbe való kilépését. Különleges információkat kell beszerez-
ni/el kell olvasni a biztonsági adatlapot. A hulladékokat és a tar-
tályokat biztonságos módon kell ártalmatlanítani. A munkavég-
zés során megfelelő védőkesztyűt és védőruházatot kell viselni. 

További utasítások Olyan termékről van szó, amely speciális hatóanyagokat tartal-
maz gomba- és algatelepeknek a homlokzatokon való kialakulá-
sa ellen. Ez a hatóanyag összetétel hosszantartó, de időben 
korlátozott védelmet nyújt, melynek időbeli tartóssága az adott 
objektumnál meglevő feltételektől függ, pl. a telepek vastagságá-
tól és a nedvesség által kifejtett igénybevételtől. Ezért a gomba- 
és algatelepek kialakulásának tartós megakadályozása nem 
lehetséges.  
 

BAuA BAuA szabályozási szám: N-43140 
 

Tárolás Mindig lezárva, hűvös, száraz, de fagymentes helyen tárolandó. 
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Hulladék-elhelyezés A folyékony anyagmaradékokat és a tisztítatlan csomagolásokat 
a különleges hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék 
kulcsszám: 070699 Hulladékok m.n.m. A maradékoktól kiürített 
csomagolásokat újrafeldolgozásra lehet leadni. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel      azonban az 
aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére a vevők/felhasználók nem mentesülnek azon kötelezettségük    alól, hogy anyagaink-
nak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre, a mindenkori objektumfeltételek között, szakszerűen és szak-
ipari szempontból megvizsgálják. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen 
adatlap elveszíti érvényességét.  
További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Műszaki adatlap a 2013/12-i állapot szerint. 
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