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Markierungsfarbe 
Matt selyemfényű akrilgyanta bázisú műanyagfesték  

 

 
 

   

 

 
 

Termékleírás 
 

Alkalmazási területek Selyemfényű akrilgyanta bázisú műanyagfesték parkolók és ipari terüle-
tek, közepes igénybevételnek kitett beton, aszfalt, estrich és térkő fel-
színek jelöléseinek felfestésére, kül- és beltérre. Nagy felületek bevoná-
sára, a düfa Markierungsfarbe, nem alkalmas 

 

Tulajdonságok  Magas időjárás- és kopásállóság 
 Kiemelkedően jó fedőképesség 
 Gyorsan száradó 
 Feszültségmentes 

Színárnyalatok fehér és sárga (RAL-1023) 

Fényességi fokozat matt selyem 

Fajsúly Kb. 1,41 g/cm³ 

Kötőanyagfajta Akrilgyanta 

Tartalmazott anyagok poliakrilát diszperzió, szervetlen és szerves pigmentek, kalcit, alifátok, 
észter, adalékok. 
 

Kiszerelések 750 ml, 2,5 l és14 kg  

 

Bedolgozás 
 

Aljzatelőkészítés/ 

aljzatkezelés 

 

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, olaj és zsiradékmen-
tesnek és tapadó képesnek kell lennie. A teherviselő aljzatok esetén a 
régi festékréteg tapadó képességét le kell ellenőrizni. Az új bitumen és 
beton felületeknél ugyanígy el kell végezni a tapadó képesség vizsgálatát.  
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Rétegfelépítés A düfa Markierungsfarbe jelölőfestéket használat előtt gondosan fel kell 
keverni. A felhordás történhet ecsettel, hengerrel vagy szórással. 

Felhordás ecsettel vagy hengerrel: 
Beton és beton térkő esetén a jobb beszívódás érdekében az első réteg-
nél használjon 10%-os nitro hígítást (düfa Nitro hígító). Ezután vigye fel a 
düfa Markierungsfarbe jelölőfestéket 2-3-szor hígítatlanul.  
 
Felhordás airless vagy magas nyomású szórással: 
 

 Airless szórás Magas nyomású 
szórás 

Nitro hígító szükség esetén 10-15% 

DIN viszkozitás  4 mm  44-45 

Fúvóka nagyság 0,33-0,53 2-2,5 

Szórásnyomás bar 150 
 

3-4 

 + 20°C és max. 60% relatív páratartalom mellett a min. 1 óra köztes 
száradási időt be kell tartani. 

Higítás Max. 10% düfa Nitro higítóval 

Anyagszükséglet Kb. 150 ml/m² rétegenként. 
 

Szerszámok tisztítása Nitro hígítóval 
 

Száradási idők + 20° és 60% relatív páratartalom mellett: 
- porszáraz: 30 perc elteltével 
- átfesthető kb. 1 óra elteltével 
- terhelhető: kb. 12 óra elteltével 
 

Bedolgozási hőmérséklet min. +10°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a szára-
dás alatt. 

Tárolás Mindig lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. 
 

 

Utasítások 
 

VOC biztonsági utasítás EU határérték a termékre (A/i kategória): 500 g/l (2010).  
Ez a termék max 500 g/l VOC-t tartalmaz.  
 

Jelölés A folyadék és gőzei gyúlékonyak. Álmosságot és zsibbadást okozhat. 
Gyermekek elől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt 
lángtól valamint egyéb más tűzforrástól távol kell tartani. A festék kör-
nyezetében dohányozni tilos. BELÉLEGZÉST KÖVETŐEN: A sérültet 
friss levegőre kell vinni, és olyan helyzetben kell elhelyezni, amely 
megkönnyíti a lélegzést. Rosszullét esetén fel kell hívni a MÉRGEZÉSI 
KÖZPONTOT, vagy egy orvost. A vödröket jól zárva, hűvös, jól szellőző 
zárható helyen kell tárolni. A Biztonsági Adatlap jelölését nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. 
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Hulladék-elhelyezés Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba 
adni. Az anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt festékek 
gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080111.  
 

 

 

 

 
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 anyagainknak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre, a mindenkori objektumfeltételek 
között, szakszerűen és szakipari 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/ 63 33 37 82. 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki adatlap a 2016/08-i állapot szerint.  

 


