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JJEEDDYYNNKKAA®®  AANNTTYYKKOORROOZZYYJJNNAA  
JJEEDDYYNNKKAA  RROOZZSSDDAAGGÁÁTTLLÓÓ  AALLAAPPOOZZÓÓ  
KKOORRRRÓÓZZIIÓÓGGÁÁTTLLÓÓ    AALLAAPPOOZZÓÓ  FFEESSTTÉÉKK  

  
 

 

  
  

  hhaattéékkoonnyy  vvééddeelleemm  aa  rroozzssddáássooddááss  eelllleenn  
  eelllleennáállll  aazz  iiddőőjjáárrááss  vviisszzoonnttaaggssáággaaiinnaakk  
  ggyyoorrss  sszzáárraaddáássii  iiddőő  
  nnaaggyysszzeerrűűeenn  ttaappaadd  

  
  

  
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Alacsony oldószer tartalmú alkid gyantát tartalmazó alapozó festék.  
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri és kültéri acél és vas felületek és elemek alapozására, valamint vízbázisú, alkid és klórkaucsuk 
tartalmú zománcfestékek /JEDYNKA FÉNYES ALKID ZOMÁNCFESTÉK - FÁRA ÉS FÉMRE, 
JEDYNKA EMAFTAL FÉNYES ZOMÁNCFESTÉK - FÁRA ÉS FÉMRE; (JEDYNKA® DO DREWNA I 
METALU POŁYSK/MAT, JEDYNKA® EMAFTAL POŁYSK)/ alá alapozásnak. 
 
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Acél -és vas felületek: távolítsa el a laza, elöregedett festékrétegeket. A felület legyen száraz, tiszta, 
mentes a rozsdától, portól, a zsíros és egyéb szennyeződésektől. (A zsíros szennyeződéseket 
eltávolíthatja pl.: hígítóval.)  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással. 
Szórás esetén hígítsa a festéket max. 20%-ban hígítóval. A korrózió veszélyének mértékétől, illetve a 
korrózióvédelem elvárt időtartamától függően hordjon fel 1-2 réteg JEDYNKA Rozsdagátló Alapozó. Két 
réteg felhordása esetén a rétegek között hagyjon 8 óra száradási időt. Alacsonyabb hőmérséklet esetén 
a száradási idő legyen hosszabb. A JEDYNKA Rozsdagátló Alapozóval alapozott felület  24 óra 
elteltével fedő zománcfestékkel átfesthető.  
Figyelem! A festés idején a levegő hőmérséklete legyen 0°C fölött.   
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es 
lakkbenzinnel. 
  
SSZZÍÍNNEEKK::  
VVöörrööss  ooxxiidd  ééss  vviilláággooss  sszzüürrkkee..  
 
FFÉÉNNYYEESSSSÉÉGGII  FFOOKKOOZZAATT::  
Matt 
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FFEEDDŐŐKKÉÉPPEESSSSÉÉGG::  
 <12m2/liter/réteg. (A valódi fedőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a 
felhordási technikától.) 
 
SSZZAAVVAATTOOSSSSÁÁGGII  IIDDŐŐ::  
A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán 
található. 

KKIISSZZEERREELLÉÉSSEEKK  
0,36 l; 0,9 l; 5 l; 10 l 

MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS::  
Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti 
használatba a helyiséget. 
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, az üres dobozokat 
újrahasznosíthatja, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétgyűjtőbe 
kell szállítani. 
 
További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján. 
 
SSPPEECCIIÁÁLLIISS  VVEESSZZÉÉLLYYEEKK::  
Tartalmaz: 2-butanonoximot és kobaltsókat. Allergiás reakciót válthat ki.  
 
VVEESSZZÉÉLLYYEESS  AANNYYAAGGTTAARRTTAALLOOMM::  
A vegyi anyag sajátos veszélyeire utaló R és S mondatok: 
R 10  Kismértékben tűzveszélyes. 
R 66  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, vagy megrepedezését okozhatja. 
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S 23  A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. 
S 24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
S 46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
S 51  Csak jól szellőztetett helyen használható. 
 
 
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  TTÁÁRROOLLÁÁSS::    
+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában. Fagytól és direkt napfénytől védendő. 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
Viszkozitás 32-50 s 
Sűrűség 1,22-1,40 g/cm3 

 
Száradási idő: +20± 2°C és 55 ± 5% relatív páratartalom mellett 
                                                 - porszáraz 
                                                 - érintésszáraz 

 
 

3 óra múlva 
8 óra múlva 
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IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i, 500 g/l (2010)  
A termék kevesebb mint 500g/l VOC-t tartalmaz. 
 
 
FFIIGGYYEELLEEMM::  
A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) garantálja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a 
felhordási körülményekre és technikára. A Gyártó nem felelős a tervező és a kivitelező munkájáért. A 
fenti adatlap a gyártó legkorszerűbb tudására és tapasztalataira alapul, de nem ment föl az alól, hogy a 
festést az érvényes építési és biztonsági szabályzatoknak megfelelően kell végezni. 
A Gyártó nem vállal felelősséget a terméknek a más cég termékeivel való összekeverése okozta 
minőségromlásért és károsodásért, a kikevert eleggyel való festés végeredményéért, valamint a termék 
összetételének a vásárló vagy a felhasználó által végrehajtott módosítása miatti károkért. 
A Gyártó fenntartja a jogát annak, hogy a termék biztonságtechnikai adatlapjának szövegét előzetes 
információ-adás nélkül megváltoztassa. 
A Gyártó fenntartja teljes körű jogát a terméke megváltoztatására technológiai fejlődésének tükrében.  
 
 
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 
 
 
 


