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TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok 	� Vízbázisú és illatszegény

	� Nemes felületi megjelenés

	� Nedvességszabályozás

	� Vízbázisú

	� Tartósan rugalmas hosszú távú védelem 

	� Rendkívül időjárásálló

	� Alacsony szennyeződési hajlam

	� Jó bedolgozhatóság

	� Gyorsan szárad

Tanúsítványok / külső 
vizsgálatok

Elnyerte a „Kék Angya” ökocímkét az alacsony károsanyag és
szennyezőanyag kibocsátású festékekért, a DE-UZ 12a szerint. 

Kötőanyag Akrilát diszperzió

Fényességi fok Selyemfény

Színárnyalat Antracit, Sárga, Svéd vörös, Moha zöld, Ezüstszürke, Sötétbarna, Fehér

Univerzális Időjárásálló 
Fedőfesték 
(Wetterschutzfarbe)
Fedőfesték fára kül- és beltéren egyaránt

+8°C

Magas fedőképességű, vízbázisú fafesték dekoratív bevonatokhoz
minden teherhordó, korlátozott és nem méretstabil külső faelemen,
pl. faházak, deszkák, fa-elemek, pergollák, fa burkolatok, kerítések
vagy gépkocsibeállók dekoratív bevonatához. A megszáradt bevonat
megfelel a DIN EN 71.3 szabványnak. 
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Kiszerelés nagysága 0,75I / 2,5I

Sűrűség Kb. 1,18 - 1,31 g/cm³, a színárnyalat függvényében.

BEDOLGOZÁS

Felhordás Bedolgozás ecsettel, hengerrel vagy szórásos tehnikával.

Törölje:
Ecsettel történő festéskor használjon speciális, műanyag sörtékkel ellátott
vagy kevert sörtéjű ecseteket.

Felhordás hengerrel:
A hengeres felhordáshoz használjon érdesített habhengert. Alternatív
megoldásként egy rövid bolyhos filchengerrel is felvihető, majd közvetlenül
utána egy finom pórusú habhengerrel fejezheti be a festést.

Felhordás szórással:
Állítsa be az anyag szórási sűrűségét. Vegye figyelembe a készülék
gyártójánakinformációit.

Rétegfelépítés Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük”
fejezetet.
A felület állapotától és a várható időjárási hatásoktól függően 2-3 rétegben
alkalmazza.

Bedolgozási hőmérséklet A felületnek és a környezeti hőmérsékletnek, legalább +8 °C –nak kell
lennie, a felhordás és a száradás során.

Bedolgozási tudnivalók 	� Használat előtt alaposan felkeverni.

	� A kifröccsent anyagot azonnal mossa le tiszta vízzel.

	� Algásodás vagy gombásodás esetén - a törvényi előírások betartása 
mellett-, a felületeket először vízsugárral  meg kell tisztítani.

	� Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.

Anyagszükséglet Kb. 80-120 ml/m² bevonatonként. A felhasználási mennyiség próbafestéssel
állapítható meg. A felhasználási mennyiség a felület jellegétől és
textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat. 

Hígítás A termék felhasználásra kész. Hígítani nem szükséges. A szóráshoz, állítsa
be a viszkozitást, max. 10% tiszta csapvízzel hígítva. 

Száradási idő +20 °C és 65 % rel. páratartalom:
Felületszáraz 1 óra elteltével
Átfesthető 6 óra elteltével
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer
hozzáadásával. Közvetlenül használat után alaposan húzza le az anyagot
az ecsetről vagy hengerről, ezután vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával
tisztítsa meg. A szóróberendezést ugyancsak egyszerűen vízzel öblítse át.
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Általános tudnivalók 	� A jelen adatlapon említett termékek műszaki adatlapjait be kell tartani.

	� A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt 
ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.

	� A bevonat hosszú élettartamának elérése érdekében a bevonatot 
legalább évente egyszer ellenőrizni kell az esetleges sérülések 
szempontjából. A károkat szakszerűen ki kell javítani.

	� A durva pórusú keményfák, pl. tölgy esetében rövidebb felújítási 
időközökkel kell számolni.

	� Az összetevőkben gazdag fa késleltetheti a száradást.

	� A felület javításakor azonos konzisztenciájú és tételszámú anyagot, 
valamint azonos szerszámot kell használni. A helyzetétől függően a 
felületi javítások többé-kevésbé észrevehetőek lehetnek. A BFS 25. 
számú tájékoztató szerint, ez elkerülhetetlen.

	� Padlóbevonatnak nem alkalmas.

	� Akár 10 éves hosszú távú védelem, a konstrukciótól, az időjárási 
hatásoktól és a megfelelő alkalmazástól függően. Az időjárásnak 
erősen kitett felületeknél, az olyan felületeknél, amelyekről a víz nem 
tud lefolyni, és azoknál, amelyek állandóan magas páratartalomnak 
vannak kitéve, rövidebb élettartamra kell számítani.

Aljzat Aljzat tulajdonságai/előkezelés Alapozás

Régi bevonatokra Csiszolja le a teherhordó régi bevonatokat, és szükség 
esetén zsírtalanítsa.

Nincs szükség alapozásra

Távolítsa el a nem hordképes régi bevonatokat, majd az 
adott aljzatnak megfelelően végezze el az előkezelést.

  

Fa Csiszolja a fa felületét szálirányában. Az éleket le kell 
kerekíteni. Figyelembe kell venni a kültéri fa állagmegőrzési 
előírásokat. Biztosítani kell, az esővíz gyors elfolyását, 
valamint, kerűlni kell az álló nedvességet. A fa 
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot a 
méretstabil elemek, valamint a 18%-ot a korlátozottan és 
nem méretstabil elemek esetében.

Nincs szükség alapozásra

A kék foltosodás 
veszélyének kitett fa

Kültéri használat esetén a kék foltosodás veszélyének kitett 
kezeletlen faanyagot megfelelő favédő szerrel alapozza. 
Óvatosan használja a biocideket. Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

 Megfelelő 
faanyagvédőszer

ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat Az összes megadott alapozó alkalmazása csak ajánlás, szükség esetén
továbbialapozók is használhatók. Az alábbi táblázatban útmutatókat
találhatók az aljzatok előkészítéséhez.

Az aljzatnak szennyeződésektől, elválasztó anyagoktól mentesnek,
tisztának, száraznak, teherbírónak kell lennie, és meg kell felelnie az
általánosan elvárt technológiai szabályoknak. Az aktuális
BFS-betegtájékoztatókat, valamint a VOB, C rész, DIN 18363 Festési és
lakkozási munkáknál be kell tartani.
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Aljzat Aljzat tulajdonságai/előkezelés Alapozás

Időjárásálló fa Távolítsa el a laza és elszürkült rétegeket egészen az 
egészséges, teherbíró faalapig.

Nincs szükség alapozásra

Gyanta/olajban gazdag 
fák

Alaposan mossa át a gyantában/olajban gazdag 
faanyagokat Nitro Universal hígítóval, hagyja a felületeket 
jól feloldódni, majd távolítsa el a gyanta tartalmakat.

Nincs szükség alapozásra

Nyomással impregnált 
fa

A nyomás alatt impregnált faanyagot csak akkor szabad 
bevonni, ha az kb. 6 hónapig ki van téve az időjárásnak.

Nincs szükség alapozásra

Cink Tisztítsa csiszolóvászon és ammóniás nedvesítőszeres 
mosással. Ehhez készítsen víz, ammóniaszesz és egy kis 
mosogatószer keverékét. Tartsa be a keverési arányt az 
ammóniaszesz használati utasításának megfelelően. Ezután 
mossa le a felületeket vízzel. Ezenkívül az éles éleket és a 
görcsöket le kell kerekíteni. Alternatívaként cink-tisztítószer 
is használható.

Nincs szükség alapozásra

Beton Sima, enyhén nedvszívó. Távolítsa el az elválasztószer 
maradványait, valamint a porló, málló részeket.

Nincs szükség alapozásra

Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő. Megfelelő oldószermentes 
alapozó

TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL 
szerint

Akrilát diszperzió, szerves pigmensek, Titán-dioxid, Kalcium karbonát,
szilikátok

Biocid termékekre 
vonatkozó előírás 
(528/2012)

Ez a termék az 528/2012/EU rendelet 58. cikkének (3) bekezdése szerinti
„kezelt termék” (nem biocid termék), és a következő biocid hatóanyagokat
tartalmazza: metil-, benz-izotiazolin 1:1 arányú keveréke,
Klormetilizotiazolinon és metilizotiazolinon keveréke. 

Címkézés az 1272/2008/EK 
rendelet [CLP] szerint.

A címkézés a biztonsági adatlapon látható.

GISCODE BSW20

VOC-Biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó uniós határérték: (Kat. A/d): 130g/l (2010).
Ez a termék <10 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa
szorosanlezárva.
A hígított anyagot mielőbb használja fel.

Ártalmatlanítás Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba
földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Csak az üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a
háztartási hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi
hulladékkezelővel egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód:  
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Kiegészítő biztonsági 
tudnivalók

A bedolgozás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről.
Gyermekek elől elzárva tartandó. Használjon védőszemüveget és A2/P2
kombinált szűrőt permetezéskor. Használjon P2 porszűrőt csiszoláskor.
Kerülje az evést, az ivást és a dohányzást a termék használata közben.
Fröccsenésveszély esetén viseljen védőszemüveget. Ha szemmel vagy
bőrrel való érintkezés esetén, azonnal öblítse le bő vízzel.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. 
Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevű/alkalmazó ugyanakkor nem 
mentesül azon felelűssége alól, hogy anyagainkat saját felelűsségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett 
felhasználási célra a mindenkori objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés, 
stb.). Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk 
felelűsséget. A munka megkezdése elűtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen 
igaz más termékekkel való kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap 
érvényességét elveszíti.

Meffert Hungária Kft. 
Rákóczi út 6 
2651 Rétság 

Magyarország 
Tel. +36 35 350 624 
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