
 
  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. 
 

  
FFIINNNNGGAARRDD  NNOOVVAASSIILL  

((FFIINNNNGGAARRDD  NNOOVVAASSIILL))  
  

 

  
* vízlepergető hatású 
* taszítja a szennyeződéseket 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású akril és szilikon tartalmú homlokzati festék. Víztaszító felületet képez, ami csak kis 
mértékben nedvszívó, jó színtartó, jó páraáteresztő és nagyszerű védelmet nyújt az időjárás 
hatásai ellen, valamint gátolja a szennyeződések megtapadását. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Hagyományos cement –és mész-cement vakolatok, vékony rétegű ásványianyag-polimer és 
akril vakolatok, valamint beton homlokzati felületek festése. Megfelel diszperziós festékek 
felújítására is, de nem felel meg meszes, vagy enyves festékkel festett felületek felújítására. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        LLAAPP,,  LLCC  
SSzzíínneekk::  aa  TTiikkkkuurriillaa  HHoommllookkzzaattii  SSzzíínnkkáárrttyyaa  sszzíínneeii,,  aazz  NNCCSS  

sszzíínnrreennddsszzeerrbbőőll  aa  sszzíínneezzőő  rreennddsszzeerr  áállttaall  eennggeeddééllyyeezzeetttt  
sszzíínneekk  

  JJaavvaassoolltt  11--22  mm22--eenn  pprróóbbaaffeessttéésstt  vvééggeezznnii..  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      6-9 m2/liter/réteg  

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  
AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  mmeeggáállllaappííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  vvééggeezzzzeenn  pprróóbbaaffeessttéésstt..  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll,,  1188  ll  
HHííggííttááss::  vvíízzzzeell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      sszzáárraazz  ééss  ááttffeesstthheettőő  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    1122  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::                                kkbb..  6600  %%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,55  kkgg//ll  
TTáárroollááss::  55°°CC--2255°°CC--ooss  hhőőmméérrsséékklleetteenn,,    

jjóóll  lleezzáárrtt  kkaannnnáábbaann//ddoobboozzbbaann..    
FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  

TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      CC4499  33990066  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  jjóóll  mmeekkööttöötttt..  AA  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  ééss  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  
ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  KKeerrüülljjee  aa  ddiirreekktt  nnaappfféénnyybbeenn,,  eessőőbbeenn  ééss  ffaaggyybbaann  vvaallóó  ffeessttéésstt..  AA  ffeesstteetttt  
ffeellüülleetteett  vvééddjjee  lleeggaalláábbbb  4488  óórráánn  áátt  aazz  iiddőőjjáárrááss  kkáárrooss  hhaattáássaaiittóóll..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::  
AAzz  úújj  mméésszz--cceemmeenntt,,  cceemmeenntt  ––ééss  bbeettoonn  vvaakkoollaattookkaatt  lleeggaalláábbbb  44  hhéétt  sszzáárraaddáássii  --ééss  mmeeggkkööttééssii  
iiddőő  eelltteellttéévveell  lleehheett  ffeesstteennii..  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  rroozzssddáátt,,  aa  ssóókkaatt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  ééss  aa  llaazzaa,,  lleevváállóó  ffeessttéékk  ––ééss  vvaakkoollaattii  rréétteeggeekkeett..  AAzz  úújj  ééppüülleetteekk  hhoommllookkzzaattáátt  
ccssaakk  aazz  eellssőő  ffűűttééssii  sszzeezzoonn  uuttáánn  ffeessssee  llee..  
AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  FFiinnnnggaarrdd  vviizzeess  AAllaappoozzóóvvaall  ((FFiinnnnggaarrdd  PPrriimmeerr  WW)),,  vvaaggyy  FFiinnnnggaarrdd  
NNaannoopprriimmeerr--rreell..  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  rroozzssddáátt,,  aa  ssóókkaatt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  ééss  aa  llaazzaa,,  lleevváállóó  ffeessttéékk  ––ééss  vvaakkoollaattii  rréétteeggeekkeett..  MMoossssaa  llee  aa  ffeellüülleetteett  
mmaaggaassnnyyoommáássúú  vvíízzssuuggáárrrraall..  AA  lleekkrrééttáássooddootttt  ffeellüülleetteekkeett  hhoommookkffúúvváássssaall  ccssiisszzoolljjaa  llee..  AA  
ttöörréésseekkeett,,  rreeppeeddéésseekkeett  ééss  aazz  eeggyyéébb  ffeellüülleettii  sséérrüülléésseekkeett  ttööllttssee  kkii,,  aazz  eeggyyeennlleettlleenn  ffeellüülleettii  
rréésszzeekkeett  eeggyyeennllííttssee  kkii  aa  ffeellüülleett  aannyyaaggááhhoozz  hhaassoonnllóó  ttööllttőőaannyyaaggggaall..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aazz  
aallggáákkaatt,,  zzuuzzmmóókkaatt  ééss  ggoommbbáákkaatt..  AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  FFiinnnnggaarrdd  NNaannoopprriimmeerr--rreell..  
Régi felületek felújítása esetén végezzen próbafestést. A teszt pozitív végeredménye esetén 
kezdje meg a festést. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
BBiizzttoossííttssoonn  aa  ffeellüülleett  eeggéésszzéérree  eelleeggeennddőő,,  eeggyy  ggyyáárrttáássii  sszzáámmmmaall  jjeellzzeetttt  ffeessttéékkeett..  
AAmmeennnnyyiibbeenn  mmééggiiss  kküüllöönnbböözzőő  ggyyáárrttáássii  sszzáámmúú  kkaannnnáákkaatt//ddoobboozzookkaatt  kkeellll  hhaasszznnáállnniiaa,,  kkeevveerrjjee  
öösssszzee  aa  tteelljjeess  ffeessttéékkmmeennnnyyiissééggeett  eeggyy  eeddéénnyybbeenn..    
A festést legalább 16 órával a Finngard Nanoprimer-rel való alapozás, illetve legalább 24 
órával a Finngard vizes Alapozóval (Finngard Primer W) végzett alapozás után kezdje meg. 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket.  
HHoorrddjjoonn  ffeell  kkéétt  rréétteegg  ffeessttéékkeett  eeccsseetttteell,,  hheennggeerrrreell,,  vvaaggyy  sszzóórráássssaall..  AA  rréétteeggeekk  kköözzöötttt  hhaaggyyjjoonn  
lleeggaalláábbbb  1122  óórraa  sszzáárraaddáássii  iiddőőtt..  AAzz  ááttffeeddéésseekk  ééss  aa  lleehheettssééggeess  sszzíínnkküüllöönnbbssééggeekk  eellkkeerrüüllééssee  
éérrddeekkéébbeenn  ffeesssseenn  llee  eeggyy  ffeellüülleettii  rréésszztt  eeggyysszzeerrrree..  AA  tteecchhnniikkaaii  sszzüünneetteekkeett  aa  ssaarrkkookkhhoozz  éérrvvee  
iikkttaassssaa  bbee..    
NNee  hhaasszznnáálljjaa  aa  ffeessttéékkeett  mmeesszzeess,,  vvaaggyy  eennyyvveess  ffeessttéékkkkeell  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkeenn..  
  
MMeeggjjeeggyyzzéésseekk,,  jjaavvaassllaattookk::  
HHaasszznnáálljjaa  aa  ffeessttéékkeett  rreennddsszzeerrbbeenn  aa  mmeeggffeelleellőő  TTiikkkkuurriillaa  aallaappoozzóóvvaall..  NNee  hhaasszznnáálljjaa  aa  ffeessttéékkeett  
vvíízzsszziinntteess  ffeellüülleetteekkeenn..  FFeessttééss  eellőőtttt  ffiiggyyeellmmeesseenn  oollvvaassssaa  vvééggiigg  aa  tteerrmméékklleeíírráásstt..  AA  ggyyáárrttóó  nneemm  
vváállllaall  ffeelleellőőssssééggeett  aa  hhaasszznnáállaattii  uuttaassííttáásstt  ffiiggyyeellmmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyóó  ffeellhhaasszznnáállááss  vvééggeerreeddmméénnyyéééérrtt..  
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FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/c, 40 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 40g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii,,  aazz  
eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aazz  aannyyaagg  
kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres kannákat, dobozokat 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 
 
 


