Műszaki Adatlap

Düfa Premium
Fa szigetelő alapozó
Megelőzi az elszíneződést

Termékleírás
Alkalmazási terület

Tulajdonságok

Vízzel oldódó, elszíneződő faösszetevőket tartalmazó fa felületek
szigetelésre, Olyan fa aljzatokra pl kerítések, favázas szerkezetek,
ablakok, ajtók, fa tetők, stb. melyekre jól fedő festék szükséges. A DIN
EN 71.3. szerint gyermekjátékokhoz alkalmas.







Fehér alapozó festék fa elemekhez
Vízbázisú, szagtalan
Kül- és beltérre
Szigeteli a vízzel oldódó, elszíneződő faösszetevőket
Nedvességszabályzó
Elasztikus

Színárnyalat

Fehér

Fényességi fok

Matt

Kiszerelés

750 ml, 2,5 l

Kiadósság

Ca. 100 - 125 ml/m² rétegenként. A őontos felhasználási mennyiséget
próbafestéssel kell megállapítani.

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

Bedolgozás
Aljzat

Holz-Isoliergrund

Az aljzatnak a pattogzó részektől mentesnek, tisztának, száraznak,
teherviselőnek, és az aktuális technikai előírásoknak megfelelőnek kell
lennie. Az aktuális BFS tájékoztatót valamint a DIN 18363 VOB, C
részében a Festési és mázolási munkákra vonatkozó tudnivalókat
figyelembe kel venni.
Kültéren gondolni kell a konstruktív favédelemre. Az éles fa éleket le kell
kerekíteni, gondoskodni kell a csapadék gyors elvezetéséről, a felgyülemlő
nedvességet feltétlenül el kell kerülni.
A nem mérettartó fák esetén a fa nedvességtartalma nem lehet több 18%nál, mérettartó fáknál 15%-nál.
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Gyanta-/ olajtartalmú
fák
Kazánnyomással imp. fa

A gyanta-/ olajtartalmú fákat Nitro univerzális hígítóval le kell mosni,
felületet jól át kell szellőztetni a feltáskásodott gyantát el kell távolítani.
entfernen.
A
kazánnyomással impregnált fát csak 6 hónapos időjárás behatás után
szabad festeni.
Régi festékek A laza, pergő és repedezett régi festéket a teherhordó fa aljzatig
maradéktalanul el kell távolítani.
A jól tapadó régi réteget a por-, szennyeződés- és zsírmentessé kell tenni,
és fel kell csiszolni.
Alapozás A kékgomba veszélyeztette lombos és tűlevelű kültéren a festés előtt düfa
Premium favédő alapozóval elő kell kezelni.

Hígítás
Felhordási eljárás

Száradási idő

Bedolgozási utasítások

A termék bedolgozásra kész állagú. Vízzel való hígítása csökkenti a
szigetelőhatást.
Használat előtt jól felkeverni.
Ecsettel való felhordás esetén speciális műanyag sörtéjű ecsetet kell
alkalmazni. A szórásos felhordást megfelelő szóróberendezéssel kell
végezni. Az eszköz gyártójának használati utasításait figyelembe kell
venni. Összességben 2-3 réteget kell felvinni. Ügyelni a kell a rétegek
közt a
a száradási idő
közt
időkre.
o

20
és max.
60 % relatív
páratartalom
esetén:
Je C
nach
Erfordernis
insgesamt
2-3 Anstriche
durch- führen. Trocknungszeit
-zwischen
felületszáraz:
kb.
1
óra
elteltével
den Anstrichen beachten.
- átfesthető:
kb. 12-24 óra elteltével.
Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén
az idők meghosszabbodnak.
Amennyiben az első festés után elszíneződések ütnek át, be kell
tartani a 24 órás köztes száradási időt.
 A lehetségesen előforduló aljzatok sokfélesége és egyéb más
tényezők miatt, ajánlatos a munka megkezdése előtt próbafestést
alkalmazni.


Általános tudnivalók

A nagypórusú lombos fák esetén pl, tölgynél, rövidebb renoválási időkkel
kell számolni. Nagy mennyiségű összetevőket tartalmazó fáknál, a
száradás jelentősen elhúzódhat.
A fafelületeket karban kell tartani: A festés hosszabb tartósságának
elérése érdekében, legalább évente 1x egyszer ellenőrizni kell, hogy nem
károsodott-e (pl. repedések a fában). A sérüléseket szakszerűen kezelni
Inhaltsstoffreiche Hölzer können die Trocknung deutlich verzögern.
kell.

Szerszámok
tisztítása

A munkaeszközöket használatukat követően vízzel, esetleg mosogatószer
hozzáadásával azonnal meg kell tisztítani.

Termékre vonatkozó tudnivalók
Kötőanyag fajtája

Holz-Isoliergrund

akrilát-diszperzió, speciális alkidgyanta,
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Tartalmazott anyagok

Az építmények bevonati anyagaira vonatkozó VdL-irányelv szerint:
akrilát-diszperzió, speciális alkidgyanta, titándioxid, töltőanyagok, víz,
glikolok, adalékanyagok, metil- és benzil izotiazolinon
Allergiás reakciókat válthat ki..
Információk allergia esetén: Tel. 00800/ 63333782.

Fajsúly

Ca. 1,4 g/cm³

VOC-biztonsági utasítások EU határérték a termékre (A/g kategória): 30 g/l (2010).
A termék max. 20 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági tanácsok

Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórásos eljárásnál A2/P2
k om bis zűrót, cs is zolásnál P2 porszűrőt kell használni. Essen, A
festés során az evést, ivást dohányzást kerülni kell. A bedolgozás alatt
gondoskodni kell az alapos szellőzésről A szembe, vagy bőrre került
anyagot azonnal, bő vízzel el kell távolítani. Nem szabad a
csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Adott esetben
lsd. Biztonsági Adatlap jelzése. Biztonsági Adatlap kérésre megkapható.

Tárolás

Mindig zárva, hűvös, száraz de fagymentes helyen tárolni.

Ártalmatlanítás

Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba adni.
A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhetők. A
folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt festékek
gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: Nr. 080112.

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az
aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak az
előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműn nem megemlített
alkalmazásokat csak visszakérdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. 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/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban Németországban, Ausztriában,
Svájcban és Hollandiában.)

Műszaki adatlap a 2016/06 állapot szerint.

Holz-Isoliergrund

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
www.duefa.de
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