
  
  Termékleírás 
  2010.01.01. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire 
és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, 
szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos 
építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való 
együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő 
károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

 

  
EEVVEERRAALL  MMAAGGAASSFFÉÉNNYYŰŰ  ZZOOMMÁÁNNCC  

((kkoorráábbbbaann  EEvveerraall))  
((EEVVEERRAALL  HHIIGGHH  GGLLOOSSSS))  

 
 

 
 

  
  

 
* tartós felületet képez 
* megfelel fára és fémre 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Magasfényű alkid zománcfesték beltéri és kültéri használatra, cink és egyéb fém felületek,  
fa –és faszármazék felületek festésére. Ellenáll a mechanikai hatásoknak. 
  
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Bútorok, ajtók, ablakok, kerítések, létrák, póznák, fapadlók, kerékpárok, hirdetőtáblák, 
csónakok vízzel nem érintkező részeinek, stb. festése. 
 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::  aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzíínneeii,,  aazz  NNCCSS  ééss  aa  RRAALL  

sszzíínnrreennddsszzeerreekk  sszzíínneeii  kköözzüüll  aa  sszzíínneezzőő  rreennddsszzeerr  áállttaall  
eennggeeddééllyyeezzeetttt  sszzíínneekk  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaaggaassfféénnyyűű  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      fém felületek:  

       12-14 m2/liter/réteg,  
          csiszolt fa felületek:  

           10-12 m2/liter/réteg  
AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  44  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    éérriinnttéésssszzáárraazz  66--77  óórraa  mmúúllvvaa,,  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    ááttffeesstthheettőő  1166  óórraa  mmúúllvvaa  
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IIddőőjjáárráássáállllóóssáágg::      jjóó  
MMoosshhaattóóssáágg::        jjóó    
FFéénnyyttűűrrééss::  jjóó  
HHőőttűűrrééss::  mmaaxx..  112200°°CC,,  aa  vviilláággooss  áárrnnyyaallaattookk  aa  mmaaggaass  hhőőmméérrsséékklleett  

hhaattáássáárraa  bbeessáárrgguullhhaattnnaakk  
  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      mmiinn..  5522%%  ttöömmeeggrree  vveettííttvvee  
SSűűrrűűsséégg::        AA--bbáázziiss::  kkbb..  11,,115555  gg//ccmm33    
          CC--bbáázziiss::  kkbb..  11,,005555  gg//ccmm33  
TTáárroollááss::        +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban. 
     Száraz, jól szellőztetett helyen tárolandó.  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      BB5500  33990055  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa..  AA  lleevveeggőő  ééss  aa  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ddee  nnee  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aa  4400°°CC--oott..  AA  lleevveeggőő  
rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket.  
  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
A beltéri fa –és faszármazék felületeket alapozza Everal Grunt alapozóval. A kültéri fa 
felületeket alapozza Valtti Alapozóval (Valtti Base). 
Az acél –és vas felületeket alapozza Rostex (Rostex Metal Primer) rozsdagátló alapozóval. 
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Az elalgásodott, vagy penészes fa –és faszármazék felületeket kezelje le egy speciális 
anyaggal, ami eltávolítja a mikroorganizmusokat, majd öblítse le jól vízzel és hagyja 
megszáradni. Távolítsa el a régi, laza festékrétegeket, csiszolja meg a felületet, majd 
távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Zsírtalanítsa a felületet. 
Alapozza a beltéri felületet Everal Grunt alapozóval. 
Sötét, vagy kis takaróképességű színekkel való felújítás esetén javasolt a fedőfesték színéhez 
hasonló, két-három árnyalatnyival világosabb (A-Bázisból színezhető) színre kevert alapozót 
használni. 
A fém felületekről távolítsa el a rozsdát (ST2-es szintig). Távolítsa el a szennyeződéseket, a 
vízben oldódó sókat, a zsírokat és olajokat Panssaripesu tisztító folyadékkal. Öblítse le a 
felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.  
A régi, fényes festékrétegeket csiszolja mattra.  
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A rozsdásodásra hajlamos fém felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval Rostex 
Metal Primer). A cink felületeket csiszolja meg, majd alapozza Everal Fém Alapozóval (Everal 
Metal Grunt). 
Az Everal Grunt-tal, a Rostex-szel, az Everal Metal Grunt-tal és a Valtti Alapozóval (Valtti 
Base) kezelt felületeket az alapozás után 24 órával lehet a zománccal átfesteni. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
A hígított zománcot csak olyan berendezéssel szabad szórni, ami megfelel a jelenleg 
érvényben lévő károsanyag-kibocsátási szabványok követelményeinek. 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szórással való felhordás esetén hígítsa a 
festéket az 1032-es lakkbenzinnel 10-20 térfogat%-ban Hordjon fel 1-3 réteg 
zománcfestéket a felület minőségétől és állapotától függően. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat  
1050-es lakkbenzinnel. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/d, 300 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 300g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  IIssmméétteelltt  eexxppoozzíícciióó  aa  bbőőrr  kkiisszzáárraaddáássáátt,,  vvaaggyy  mmeeggrreeppeeddeezzéésséétt  
ookkoozzhhaattjjaa..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt  ggáázztt//ffüüssttöött//ppeerrmmeetteett//ggőőzztt  nneemm  
sszzaabbaadd  bbeelléélleeggeezznnii..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aa  bbőőrrrreell  vvaallóó  éérriinnttkkeezzéésstt  ééss  aa  sszzeemmbbee  jjuuttáásstt..  LLeennyyeellééssee  
eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  
oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  22--BBuuttaannoonn--ooxxiimmoott  ééss  
kkoobbaalltt--ookkttooááttoott  ttaarrttaallmmaazz..  TTúúlléérrzzéékkeennyy  sszzeemmééllyynnééll  aalllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..      
FFeessttééss  uuttáánn  aa  hheellyyiissééggeett  jjóóll  sszzeellllőőzztteessssee  áátt,,  aammíígg  aa  kkeelllleemmeettlleenn  sszzaagg  mmeeggsszzűűnniikk..  EEzzuuttáánn  
vveehheettii  hhaasszznnáállaattbbaa  aa  hheellyyiissééggeett..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
Csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres 
dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. 
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu 
 
 


