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Unterwasserfarbe 
Speciális, klórkaucsuk bázisú festék víz alatti felületek-
re  
Kültéri alkalmazásra.  

 

 
 

    
 
 
Termékismertető 
 
Alkalmazási területek A düfa Unterwasserfarbe festék egy klórkaucsuk bázisú műanyag fes-

ték beton úszómedencék, dísz- és halastavak vízálló bevonatának 
elkészítésére kültérben.   
 

Tulajdonságok § Oldószertartalmú. 
§ Vízálló. 
§ Elasztikus.  
§ Ellenáll az ózonkezelt és klórozott víznek, valamint a kereske-

delemben kapható úszómedence tisztító szereknek.  
 

Színárnyalatok Tengerzöld, tengerkék 
 

Fényességi fokozat Selyemmatt 
 

Fajsúly Kb. 1,04 g/cm³ 

Kötőanyagfajta Klórkaucsuk bázis 

Tartalmazott anyagok Az építmények bevonati anyagaira vonatkozó VdL-irányelv szerint: 
klórkaucsuk, aromás szénhidrogének, glikoléter, titándioxid, színes 
pigmentek, adalékok. 
 

Termékkód M-PL03 
 

Kiszerelés nagyságok 750, ml, 2,5 l 
 

 
 
Aljzatelőkészítés 
 
Bedolgozás Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, zsiradékmentesnek 

kell lennie, nem lehetnek rajtuk szennyeződések és elválasztó réteg-
ként működő anyagok, mint például algák és mészlerakódások. Az új 
betonfelületeket legalább 5 hétig hagyni kell kikötni. Új medencék ese-
tén a föld alatti falfelületeket a kereskedelemben kapható szigetelő-
rendszerekkel kell ellátni.  
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Záróbevonat Használat előtt gondosan át kell keverni. Az alapozóbevonatot 10-20 
%-ban düfa Nitro-Universalverdünner univerzális nitrohígítóval hígítva 
kell felhordani. A 2. bevonati réteget hígítás nélkül kell felhordani. A 
düfa Unterwasserfarbe víz alatti festék felhordható ecsettel, vagy hen-
gerrel.  
Utasítás: Nem szabad bedolgozni közvetlen napsütésben. A medencét 
legkorábban 10 esőmentes napot követően szabad feltölteni. A nö-
vényzet vagy a díszhalak betelepítése előtt 24 órával a töltővizet ki kell 
cserélni.   
 

Szerszámjavaslat Ecsettel történő bedolgozás esetén speciális természetes sörte-, illetve 
kínai sörteecset használata javasolt. Nagyobb felületekre a lakkot fi-
nompórusú habanyag hengerrel kell felhordani.  
 

Hígítás A düfa Unterwasserfarbe víz alatti festéket maximum 20 %-ban düfa 
Nitro-Universalverdünner univerzális hígítóval hígítva kell bedolgozni.   
 

Színezés Az összes színárnyalat keverhető egymással.  
 

Bedolgozási hőmérséklet Min. +5°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a szára-
dás alatt.   
 

Száradási idők + 20°C és max. 60% relatív páratartalom esetén: 
felületszáraz            kb. 30 perc elteltével 
átfesthető                 kb. 12 óra elteltével.  
Alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb páratartalmak megnövelik 
ezeket az időket.  

Anyagszükséglet Kb. 90-100 ml/m² rétegenként sima, enyhén nedvszívó aljzatokon. 
Nyers aljzatokon megfelelően több. A pontos anyagszükségleti adato-
kat mintafelület készítésével lehet megállapítani. 
 

Szerszámok tisztítása A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően düfa Nitro-
Universalverdünner univerzális hígítóval kell megtisztítani. 
 

 
 
Utasítások 
 
Biztonsági tanácsok Gyermekek elől elzárva tartandó. Permetködét és csiszolatporát nem 

szabad belélegezni. Megfelelő légzésvédelmet kell viselni szükség 
esetén. A bedolgozás alatt és azt követően gondoskodni kell a megfe-
lelő szellőzésről. A szembe vagy bőrre került anyagot azonnal, bő víz-
zel le kell tisztítani. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe 
vagy a talajba engedni.   
Az esetleges jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 

Tárolás Mindig zárva, hűvös, száraz, de fagymentes helyen tárolandó.  
 

Hulladék-elhelyezés Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba 
adni. A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhe-
tők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt 
festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080111.  
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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 2012/09-i állapot szerint.  

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 
Alkalmazástechnika: 06 71 / 8 70-326/327/329 

Email: anwendungstechnik@meffert.com 
www.duefa.de  
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