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Színárnyalatok 

Színezés 

 
 

 

 

Akril lakk, selyem matt 
Dekor és barkács lakk kül- és beltérre 

 

Termékleírás 

Felhasználási terület Akril lakk fa, kő, fém és agyag anyagok és dísztárgyak dekoratív 
festésére. Ideális minden beltéri és kültéri barkácsoláshoz. A megszáradt 
festék megfelel a DIN EN 71.3 előírásainak, így ideális a gyermekjátékok 
festésére. 

Tulajdonságok  
vízzel hígítható 

szagtalan 

könnyen felhordható 

gyorsan szárad 

időjárásálló 

megfelel a DIN EN71.3 előírásoknak 

Tudnivalók: a düfa Akryl - Klarlack csak beltérre 
alkalmazható 

54 színárnyalat (köztük színtelen és metál színek) 

A színtelen és metál színek kivételével minden szín keverhető 
egymással. 

 

Alkalmazás 

Felhordási módok 
Használat előtt alaposan fel kell keverni. Ezután a lakkot hígítatlanul 1-2 
rétegben vigye fel. A düfa akrilfesték felhordható ecsettel és hengerrel. 
Ajánlott szerszámok: akrilecsetek vagy finom pórusú hengerek a 
nagyobb felületekhez. Vízzel történő permetezéshez állítsa be a permet 
viszkozitását. 

Aljzat Az alzatnak teherviselőnek, zsírmentesnek és tisztának kell lennie. A 
régi, nem szilárdan tapadó bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani. 
A jól tapadó régi bevonatokat meg kell tisztítani és alaposan fel kell 
csiszolni. 

 

( 
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Aljzatelőkészítés 

 

Tudnivalók 

 

Rétegfelépítés Vigye fel a lakkot 1-2 rétegben hígítatlanul. Beltérben az átlátszó lakkot 
közvetlenül fára, vagy védőbevonatként a már festett felületekre. Az átlátszó 
akril lakkal a festett felületek különösen intenzív fényhatást kapnak.  

Bedolgozási hőmérséklet 
Minimum +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás 
alatt.  
 

Száradási idő + 20°C-on és max. 60% relatív páratartalom mellett felületszáraz kb. 1 óra, 

átfesthető kb. 12 óra múlva. Hűvös és nedves időjárás esetén a száradási idő 

meghosszabbodik.  
 

Kiadósság 
Sima, enyhén nedvszívó felületeken rétegenként hozzávetőlegesen 125 ml / 
m2. Durva aljzatokon ennek megfelelően több. A pontos felhasználási 
értékeket próbafestéssel kell meg határozni. 

Hígítás Felhordás hígítatlanul. A permetezéshez legfeljebb 5% vízzel hígítsa. 

Szerszámok tisztítása 
Közvetlenül használat után az ecsetből vagy hengerről az anyagot jól el kell 
távolítani, majd vízzel -lehetőleg mosószer hozzáadásával-, ki kell mosni. A 
szóróberendezést ugyanígy vízzel kell kitisztítani. 

Tárolás Száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A hígított anyagot azonnal fel kell 
használni. A nyitott tartályokat szorosan lezárva kell tartani. 

 

Fa Világos színek esetén a felületet düfa Isoliergrund-dal le kell alapozni, hogy 
elkerüljük a elszíneződött fa részek átütődését. 

Vas és acél Alapozás rozsdavédő alapozóval. 

Metál színek bármely felületen 
A fémes hatás fokozása érdekében, első rétegként vigyen fel fehér, düfa akril 
lakkot. 

 

Összetevők 

Az építőipari festékekre vonatkozó VdL irányelv szerint: 
Akrilát diszperzió, pigmentek, töltőanyagok, víz, adalékanyagok, metil / 
benzil-izotiazolinon. Allergiás reakciókat válthat ki. Tanácsok allergiások 
számára Telefon-(06-80) 201-199. 

 
Sűrűség 

 
kb. 1,0 g/cm

3
 

Kötőanyag Akrilát diszperzió 

Termék-kód M-LW01 

Kiszerelés 125ml 
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VOC-biztonsági tudnivalók 

Jelölés / biztonsági 

tanácsok 

Ártalmatlanítás 

 EU-határérték a termékre: (A/d kategória): 130 g/l 
(2010). A termék <80 g/l V0C-t tartalmaz. 

 
Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lélegezzen be permetködöt. A 
szórásos felhordáshoz használjon A2 / P2 kombinált szűrőt. A 
bedolgozás és a szárítás során gondoskodjon az alapos szellőzésről. 
A festék használata közben kerülje az étkezést, az ivást és a 
dohányzást. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel. Az 
anyagot nem szabad csatornába, természetes vizekbe vagy a talajba 
engedni. A jelölésre vonatkozó információk a Biztonsági adatlapon 
láthatók. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre. 

Csak a maradéktalanul kiürített edényeket lehet újrahasznosításra 

leadni. A beszáradt anyagmaradványokat a házi szeméttel együtt lehet 

ártalmatlanítani. A folyékony festékmaradványokat tartalmazó 

edényeket a régi festékek gyűjtőhelyén kell leadni. 

 AVV-hulladék kulcsszám: 080112. 
 

 

A jelen műszaki tájékoztató a technika legújabb állása és alkalmazástechnikai tapasztalataink 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.  

A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Új kiadás megjelenésével ez a kiadvány elveszíti érvényességét.  

További felvilágosításokért hívja a 00 800/ 63333782 telefonszámot! (A németországi vezetékes hálózatban díjmentes.)  

 

Meffert AG 

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach Telefon 06 

71 / 8 70-0 . Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782 E-Mail: 

anwendungstechnik@meffert.com 
 2016/04 technika állása szerint www.duefa.de 
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