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Putzgrundierfarbe
Fehér speciális vakolatalapozó bel- és kültérre

+5°C

Fehér pigmentált, matt, csúszásmentes, jó kitöltő tulajdonságokkal rendelkező speciális kvarc 
szemcsés  alapozó. Az ásványi aljzatok és egyéb alapozandó rétegek fedésére és kiegyenlítésére. 
Tapadóhídként használható, a vakolatokkal történő utólagos bevonatokhoz.. Használható 
csúszásmentes és tapadást elősegítő köztes bevonatként előkezelt forgácslapokon, gipszkartonon, 
keménylemezen és rétegelt lemezeken, beltérben. 

TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok 	� Jól terül

	� Ragasztó hatású

	� Fehéren pigmentált

Kötőanyag Akrilát diszperzió

Kiszerelés nagysága 2,5I / 5,0kg / 10,0I / 20,0kg / 24,0kg

Sűrűség Ca. 1,47 g/cm³

Szinezés düfa mix System, düfa Vollton- und Abtönfarben, valamint egyéb 
diszperziós festékhez való színező pasztákkal, a rajtuk lévő leírás szerint. 
Maximum 3-5%-ban. Bedolgozás előtt ellenőrizze a festék színárnyalat 
pontosságát – cserére nincs lehetőség. A felhordás után bekövetkezett 
színeltérésekből eredő kártérítési igényeket nem tudunk elfogadni. 
Összefüggő felületeken csak azonos gyártmány / szín / tétel árnyalatát 
használja. Színezés estén eltérés lehetséges a műszaki jellemzőkben és 
tulajdonságokban. 
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BEDOLGOZÁS

Felhordás Bedolgozás ecsettel vagy hengerrel.

Rétegfelépítés Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük” 
fejezetet. Hígítatlanul vagy legfeljebb 3% vízzel hígítva alkalmazza. 

Bedolgozási hőmérséklet Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és  száradás 
során.

Bedolgozási tudnivalók 	� Használat előtt alaposan felkeverni.

	� A hozzáadott víz mennyisége a szubsztrátum abszorbanciájától függ.

	� Az anyagot túlhígítása, rontja annak tulajdonságait.

	� Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.

Anyagszükséglet Ca. 300 g/m² rétegenként sima, enyhén nedvszívó felületekre. A durva 
felületeken ennek megfelelően több. A felhasználási mennyiség 
próbafestéssel állapítható meg. A felhasználási mennyiség a felület 
jellegétől és textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat. 

Hígítás Max. 3% vízzel. 

Száradási idő +20 °C és 65 % rel. páratartalom:
Átfesthető nach ca. 12 Stunden
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer 
hozzáadásával.

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.

	� Javaslat kültéri használatra: A fertőzés megelőzése érdekében 
gombaölő-algicid festékkel ellátott bevonatokat kell alkalmazni. A 
technika jelenlegi állása szerint azonban nem garantálható a 
gombásodás és algásodás elleni tartós védelem, lásd még a BFS 9. 
számú tájékoztatóját.

	� Nem alkalmas befejező bevonatként. Befejező bevonatként, megfelelő 
termék szükséges.
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TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL 
szerint

Akrilát diszperzió, Titán-dioxid, Kalcium karbonát, Rost-töltőanyagok, Víz, 
Filmképző segédanyagok, Adalékok

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/a): 30g/l (2010).
Ez a termék <1 g/l VOC-t tartalmaz.

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

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: 170904 

Kiegészítő biztonsági 
tudnivalók

Használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. A 
bedolgozás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. Kerülje 
az evést, az ivást és a dohányzást a termék használata közben. 
Fröccsenésveszély esetén viseljen védőszemüveget.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. Az 
aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevő/alkalmazó ugyanakkor nem mentesül azon 
felelőssége alól, hogy anyagainkat saját felelősségére 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 felelősséget. A munka 
megkezdése előtt 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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ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának, teherbírónak és a kötést 
zavaró, a technológia általánosan elfogadott szabályainak megfelelő 
aljzatnak kell lennie, amely mentes a kiömléstől, szinterezett rétegektől, 
elválasztó anyagoktól, korróziót elősegítő összetevőktől vagy egyéb 
köztes rétegektől. Az aktuális BFS-füzeteket és a VOB C. része, DIN 18363 
Festési és lakkozási munkáknál be kell tartani.

A porózus, nedvszívó alapok megszilárdítására  a teherbírás javítása 
érdekében.

Állapot: 14.02.2022 | HU | www.dufa-hungary.hu


