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Weissgrund 
Fehér oldószermentes alapozó 

 

Kül- és beltérre 

 

 

 
 

      

 
 

Termékleírás 
 

Alkalmazási területek Speciálisan pigmentált fehérapozó . Az ásványi eredetű alapfelületek, 
valamint gipszkarton alapozásához használható ( préselt építőipari la-
pokra, gipszkartonra, különféle préselt fa lemezekre. Minden kültéren és 
beltérben előforduló felületre pl. vakolat, beton, téglafal, gipszkarton, 
papír és fűrészporos tapéták valamint ép, diszperziós festékkel kent régi 
alapra alkalmazható. Alkáli anyagokkal szemben ellenálló, páraáteresz-

tő. A gipszkartonok esetében a telibe glettelés elhagyható!! 

Tulajdonságok  Behatol az aljzatba 
 Kitűnő fedőképességgel rendelkezik  
 Gyorsanl szárad 
 Fehér színű 
 Könnyű bedolgozni 
 Erős tapadóhídat képez 

 

Színárnyalat Fehér  
 

Sűrűség kb. 1,45 g/cm³ 

Kötőanyag Akril diszperzió 

Tartalmazott anyagok A VdL-irányvonalak szerinti festékanyagok: 
Akril diszperzió, víz, adalékok, metil- és benzil-izotiazolinon.  
Allergiás reakciókat válthat ki. Allergiások információt kérhetnek az 
alábbi telefonszámon: +36-80-20-11-99. 

Termék-kód  
 

Kiszerelés  2,5 l, 10 l 
 

 
 
 
 

Bedolgozás 
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Aljzatelőkészítés Az alapfelületnek száraznak, tisztának és hordozóképesnek kell lennie, 

a nedvszívó és krétásodó alapfelületeket előzetesen düfa Tiefgrund LF 
mélyalapozóval kell fixálni. Az erősen nedvszívó és máló alapfelületet 

kétszer, nedvest a nedvesre technológiával a  düfa Tiefgrund LF ala-
pozóval kell alaposan átitatva alapozni Nem lehetnek rajta olyan szeny-
nyeződések és elválasztó réteget képező anyagok, mint például szinter-
rétegek, gyanták, viaszok, olajok elválasztószerek stb.  
A vakolni kívánt aljzatot az alapozóval tesztelni kell. 

Régi festékrétegek Új festékréteg felvitelével tesztelje le az átfesthetőséget, ill. alkalmassá-
got. Adott esetben végezzen ragasztószalag próbát. A laza, málló és 
repedezett régi festékrétegeket, valamint az enyvtartalmú festékeket 
maradéktalanul el kell távolítani, amíg az aljzat már megfelelően teher-
viselővé válik. A fényes régi festékeket a munka megkezdése előtt fel 
kell csiszolni. 

Alapozóbevonat Minden hordozóképes, szilárd, száraz és tiszta alapfelületre felhordható. 

Felhasználás Használat előtt jól fel kell keverni. Kiemelkedő vakolaterősítő hatását 
ecsettel vagy  hengerrel történő bedolgozással lehet elérni.  

Záróréteg Minden düfa diszperziós festék  alá használható! 
 

Szerszámjavaslat Bedolgozás ecsettel, kefével vagy hengerrel. 
 

Bedolgozási hőmérséklet A felhasználása során az alapfelületnek és a környezeti hőmérsékletnek 
min. +5°C-nak kell lennie.  

Száradási idő + 20°C és max. 65% relatív páratartalom esetén 
 12 óra elteltével terhelhető. Alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb 
páratartalmak megnövelik ezeket az időket. 

Anyagszükséglet Kb. 170 ml/m² enyhén nedvszívó aljzatokon. Nyers aljzatokon megfele-
lően több. A pontos anyagszükségleti adatokat mintafelület készítésével 
lehet megállapítani. 

Szerszámok tisztítása A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően alaposan ki 
kell kenni ill. jól legörgetni, majd vízzel, esetleg mosogatószer hozzá-
adásával meg kell tisztítani.  

 

Tudnivalók 
 

Biztonsági tanácsok Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórásos munkavégzésnél A2/P2 
kombinált szűrőt kell használni. Csiszolási munkákhoz P2 porszűrőt kell 
alkalmazni. A festék használata alatt enni, inni és dohányozni tilos.  A 
bedolgozás alatt és azt követően gondoskodni kell a megfelelő szellő-
zésről. A szembe vagy bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel le kell 
tisztítani. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba 
engedni.  Az esetlegesen szükséges jelölés megtalálható a Biztonsági  
Adatlapban. 

VOC biztonsági tudniva-

lók 

EU határérték a termékre (A/h kategória): 30 g/l (2010).  
A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.  
  

Tárolás Mindig lezárva kell tartani. Hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolan-
dó. 
 

Hulladékkezelés Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba 
adni. A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhe-
tők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt fes-
tékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080112.  
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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 anyagainknak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre, a mindenkori objektumfeltéte-
lek 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  telefonszámon: 35/550-005 
 
 

 
 

 
 
 
 
Műszaki adatlap a 2017/03 állapot szerint 

 

Meffert Hungária Kft 
2651 Rétság, Rákoczi út 6 

Telefon 06 /35-550-005; Telefax 06/35-350-350 
 

E-Mail: info@mefferthungaria.hu 

www.dufa-festek.hu  

 

 


