
   
  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. 
 

 
MMAAKKOORR--TTIIXX  

((MMAAKKOORR--TTIIXX))  
 

 
 
 

 
 

* alapozó és zománc egyben 
* jól tapad 
* gyorsan szárad 
* jól takar 
 
 

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Polivinil-akril alapozó zománc, ami egyszerre rozsdagátló alapozó és fedőzománc (kettő az 
egyben formula). A termék alkalmas acél, cink horganyzott acél, cink, alumínium és réz, 
valamint az enyhén rozsdásodó felületek direkt (alapozás nélküli), dekoratív és védelmet 
nyújtó festésére. Tartós, matt bevonatot képez, ami nagyon jó takaróképességgel és jó 
mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik és nagyon időjárásálló. A zománc 
csepegésmentes formulájának köszönhetően vastag rétegben is felhordható, valamint a 
függőleges felületekre is könnyebb felfesteni. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Fém tetőzetek, ereszcsatornák, fémkerítések, fémszerkezetek, stb. festése, valamint olyan 
felületek festése, amelyek a (lengyel norma szerinti) C1, C2, C3, C4-es mértékben korrozív 
légköri tényezőknek vannak kitéve. A Makor-Tix alkalmas a korábban festett felületek 
felújítására, mely felületeken szintén jól tapad. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
  
SSzzíínneekk::  1100  eellőőrree  kkeevveerrtt  sszzíínn  ((mmeeggggyy,,  éélléénnkk  ppiirrooss,,  vvöörrööss,,  zzöölldd,,    
  ssööttééttzzöölldd,,  ggyyöönnggyy  sszzüürrkkee,,mmeettááll  sszzüürrkkee,,  ggrraaffiitt  sszzüürrkkee,,  

rréézz,,  ccssookkoollááddéé  bbaarrnnaa))  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      6-9 m2/l/réteg  

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  
mmóóddjjááttóóll..  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      11  ll,,  33  ll,,  1100  ll  
HHííggííttááss::        Általános Használatú Polivinil Termékek Hígítójával  

(Thinner for Polivinyl products for General Use, gyártó: 
Polifarb Debica) 

  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  aaiirrlleessss  sszzóórrááss  
JJaavvaassoolltt  sszzáárraazzrréétteegg--  
vvaassttaaggssáágg::        8800--112200  µµmm    



   
  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. 
 

  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  2255  ppeerrcc  mmúúllvvaa,,    
((2200±±22°°CC--oonn  ééss  5555±±55%%      éérriinnttéésssszzáárraazz  11,,55  óórraa  mmúúllvvaa  
rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaalloomm      
mmeelllleetttt))  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      6644%%  --  7700%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,1188--11,,3366  gg//ccmm33  
TTáárroollááss::  SSzzáárraazz,,  jjóóll  sszzeellllőőzzőő  hheellyyeenn  ttáárroollaannddóó,,  ++55°°CC  ééss  ++2255°°CC  

kköözzööttttii  hhőőmméérrsséékklleetteenn..  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      1691325201-1692801703 
  
  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő 
hőmérséklete legyen 10°C és 30°C között, relatív páratartalma pedig 80% alatt. A festendő 
felület hőmérséklete legyen legalább 3°C-szal a harmatpont fölött.  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a különböző ötvözetek felületéről, a cink és alumínium felületekről a port, a 
rozsdát és egyéb szennyeződéseket és zsírtalanítsa a felületet benzin kivonattal, vagy 
mosószeres vízzel. Ezután öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. 
Az acél és a vas felületeket tisztítsa meg a rozsdától min. az Sa 2-es tisztasági fokozatig (a 
lengyel norma szerint).  
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
A rozsdásodás mértékétől és a felület elvárt tartósságától függően hordjon fel a felületre 2-3 
réteg Makor-Tix alapozó zománcot, a rétegek között 3 óra száradási időt hagyva. Ha 
tetőlemezeket fest, hagyjon az egyes rétegek között min. 24 óra száradási időt, mivel így 
festés közben ráléphet a már festett felületre. A felhordott festékréteg száraz 
rétegvastagsága legyen legalább 40 μm. 
 
Ne használja a terméket olyan felületeken, amelyek hosszantartóan magas (70°C fok fölötti) 
hőmérsékletnek vannak kitéve (radiátorok, fűtőcsövek, fűtőeszközök elemei, stb.) 
 
Figyelem! Az esetleges színkülönbségek elkerülése érdekében egy felület lefestésére 
használjon ugyanazon gyártási számmal ellátott kiszereléseket. Amennyiben mégis különböző 
gyártási számú kannákból / dobozokból kell festenie, keverje össze a teljes mennyiséget egy 
kannában. 
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FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat a 
festék hígítójával. 
  
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i, 500 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 500 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
TTaarrttaallmmaazz::  xxiilloolltt,,  eettiillbbeennzzoolltt,,  eeppooxxii  ggyyaannttáátt,,  ttrriicciinnkk--bbiisszz((oorrttooffoosszzffáátt))--oott..  
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  BBeelléélleeggeezzvvee  ééss  bbőőrrrreell  éérriinnttkkeezzvvee  áárrttaallmmaass..  BBőőrriizzggaattóó  hhaattáássúú..  
ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aa  sszzeemmbbeejjuuttáásstt..  MMeeggffeelleellőő  vvééddőőrruuhháázzaattoott  ééss  
vvééddőőkkeesszzttyyűűtt  kkeellll  vviisseellnnii..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii  ééss  aazz  
eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  
hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aazz  aannyyaagg  kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..  EEppooxxii  ggyyaannttáátt  ttaarrttaallmmaazz..  
TTúúlléérrzzéékkeennyy  sszzeemmééllyynnééll  aalllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot a lefolyóba, csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni 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 
 
 


