
 

 
 

Acryl - Vorlack   -    Akril alapozó 
 

 
Tiszta akril alapozó       Festéssel       Hengerrel          Szórással     Airless-szórással                                                                                        
                                                                             fúvóka: 1,5 mm     0,279 mm 
Bel- és kültéri használatra             nyomás: 3,5 bar kb. 160 bar  
                
 
Színárnyalat: Fehér. 

Fényességi fok: Selyemfényű. 

Kötőanyagfajta: Tiszta-akrilát, vízzel hígítható. 

Pigmentbázis: Fényálló pigmentek. 

Sűrűség: Kb. 1,4 g/cm3. 

Alkalmazás: Vízzel hígítható akril alapozó  bel- és kültérre, csekély károsanyagtartalma miatt környezetkímélő. 
 

Tulajdonságok: Töltőképes, jól terülő köztes bevonat  fa-, vakolat-, beton-, azbesztcement-,  
szinesfém- és kemény PVC felületekre. Tapadást segítő hatású alapozó horgany-, könnyűfém és 
kemény-műanyag aljzatokra. Vegyszerálló; ellenáll az ipari környezetnek, nem szappanosodik. 
 

 
Rétegfelépítés: 

 
Az Akryl - Vorlack alkalmas csaknem minden aljzathoz -a pincétől a padlásig-, mint pl.  
ablakokra, ajtókra, zsalukra, keritésekre, faszerkezetekre, faborításokra, kerti bútorzatra, eső- és   
ereszcsatornákra, továbbá tüzihorganyzott vasra, azbesztcementre, beton- és vakolt felületekre. 
Faaljzatok (nem  mérettartók): 
1. Impregnálás:  düfa Holzgrund faalapozóval (csak tűlevelűeknél, kűltéri alkalmazásnál) 
2. Alapozás:  düfa Acryl-Vorlack-kal 
3. Fedőréteg: düfa Acryl Buntlack-kal vagy düfa Acryl Seidenmattlack-kal hígítás nélkül. 
 
Faaljzatok (mérettartók, pl.ablakok és ajtók): 
1. Impregnálás: düfa Holzgrund faalapozóval  (csak a tűlevelűeknél) 
2. Esetleg  düfa Acryl-Spachtel késtapasszal simítani 
3. Köztesréteg: düfa Acryl Vorlack-kal 
4. Fedőréteg:  düfa Acryl Buntlack-kal vagy düfa AcrylSeidenmattlack-kal hígítás nélkül. 
 

 Azbesztcement, beton és vakolt felületek: 
A homokosodó, krétásodó  vakolatokat át kell kefélni, majd düfa Tiefgrund LF mélyalapozóval 
megerősíteni. A nedvszívó ásványi aljzatokat vízzel be kell nedvesíteni. 
1. Alapozás: düfa Acryl-Vorlack-kal 
2. A fedőréteget düfa Acryl Buntlack-kal vagy düfa Seidenmattlack-kal hígítás nélkül kell 
       felvinni. 

 Régi festékbevonatok : 
A táskásodó és repedező régi festékbevonatokat el kell távolítani. Az érintetlen régi festékrétegek 
hordképességét ellenőrizni kell. A lakkozott felületeket le kell csiszolni és portalanítani, a  disz-
perziós bevonatokat át kell kefélni és szintén portalanítani kell. 
1. Alapozás: düfa Acryl-Vorlack-kal 
2. Fedőréteg:  düfa Acryl Buntlack vagy  düfa Acryl Seidenmattlack. 



  

Hígítás: Max. 10 %-ban vízzel hígítható. Festéshez vagy hengerléshez  hígítás nélkül.                                                                                                                        

           
       
 
A szerszámok tisztítása: Használat után azonnal vízzel. 

 

Tárolás: Fagymentes körülmények között kell tárolni. A megbontott edényeket jól lezárva kell tartani. 
 

Kiszerelés: 375 ml, 750 ml és 2,5l. 
 

 
Kiadósság: 

 
Kb. 8 - 10 m2/l a nyers felületeknél, 
kb. 10 - 12 m2/l a sima felületeknél. 
Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt. 
 

Száradási idő: Kb. 1 óra elteltével tapintható, 
kb. 2 - 3 óra múlva átfesthető, 
kb. 2 - 3 óra múlva átszórható, 
kb. 8 óra múlva csiszolható. 
Hűvösebb és nedvesebb időjárás esetén a száradási idő meghosszabbodik.  

Felhordási hőmérséklet: 
 

Az Acryl-Vorlack-ot ne alkalmazza  + 7oC alatti hőmérsékletnél. (Alapfelület és környezete) 
Felhordás csak  max. 85% rel. légnedvesség esetén. 

Tudnivaló: Az Acryl-Vorlack elnyerte a "Kék Angyal" környezetkímélő kitüntetést. 
Kérjük, figyeljen a következő tanácsokra:  
Gyerekektől elzárva kell tartani.Gőzeit ne lélegezze be. Felhordása alatt és után megfelelő szellőz-
tetésről gondoskodni kell.Szembe és bőrre kerülés esetén azonnal vízzel le kell mosni.Nem kerül-
het a csatornarendszerbe, a természetes vizekbe, vagy a talajba. 
A szerszámokat a vizes oldású termékek alkalmazásánál használat után azonnal vízzel és szap-
pannal meg kell tisztítani. 

Hulladékkezelés: 
 
Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat, 
melyek beszáradtak, a hulladékkód nr. 91206 (építkezési hulladékok), vagy a hulladékkód  
nr. 55513 (kikeményedett régi festékek), vagy a  háztartási szemétre vonatkozó rendelkezések 
szerint kell kezelni. 

 
 
 
 
 

 


