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MMIIRRAANNOOLL  aallkkiiddffeessttéékk  

((MMIIRRAANNOOLL  aallkkyydd  ppaaiinntt))  
  

 

 
 

  
 

* tartós felületek kültéren és beltérben 
* radiátorokra és fűtőtestekre is megfelel 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Magasfényű, tixotróp (csepegésmentes), kevéssé kellemetlen szagú alkidfesték kül- és beltéri 
fa -és fém felületekre. Könnyen használható: nem csöpög el és jó önterülő képességgel 
rendelkezik.  
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Bútorok, használati tárgyak, gyerekbútorok, kerékpárok, cégtáblák stb. festése. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::  MMiirraannooll  ééss  UUnniiccaa  sszzíínnkkáárrttyyáákk  ééss  aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  

sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
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,,222255  ll,,  00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell,,  sszzóórrááss  eesseettéénn  11003322--eess  hhííggííttóóvvaall  

MMaaggaassnnyyoommáássúú  sszzóórrááss  eesseettéénn  1100--2200  ttéérrffooggaatt%%--ooss  
hhííggííttááss  sszzüükkssééggeess..  
HHaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórráássnnááll  2255--3355  ttéérrffooggaatt%%--ooss  hhííggííttááss  
sszzüükkssééggeess  ((DDIINN44  1188--2255  ss))..  

  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  
          MMaaggaassnnyyoommáássúú  sszzóórrááss::    
          ffúúvvóókkaamméérreett::  00..000099””--00,,  001133””,,  aazzaazz  00,,2233--00,,3333  mmmm,,  
          hhííggííttááss::  1100--2200  ttéérrffooggaatt%%--bbaann..  
          HHaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórrááss::          
          sszzóórróóffeejj  mméérreettee::  11..44--11,,88  mmmm,,  

hhííggííttááss::  2255--3355  ttéérrffooggaatt%%--bbaann..  
((SSzzóórrááss  eesseettéénn  aa  sszzáárraazzrréétteegg--vvaassttaaggssáágg  nneemm  hhaallaaddhhaattjjaa  
mmeegg  aa  4400µµmm--tt..))  

  



   
  Termékleírás 
  2007.08.01.  

_____________________________________________________________________________________________________ 
A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 
 

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  33--44  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  kkbb..  eeggyy  nnaapp  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
MMoosshhaattóóssáágg::        jjóó,,  aazz  áállttaalláánnooss  ttiisszzttííttóósszzeerreekkkkeell  ttiisszzttíítthhaattóó  ((SSFFSS  33775555))  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss::  ttűűrrii  aa  nnöövvéénnyyii  ééss  áállllaattii  zzssiirraaddéékkookkaatt,,  aa  kkeennőőoollaajjookkaatt  ––ééss  

zzssíírrookkaatt,,  aa  tteerrppeennttiinntt,,  aa  llaakkkkbbeennzziinntt  ééss  hháázzttaarrttáássii  sszzeesszztt,,  
ddee  nneemm  ttűűrrii  ppll..  aa  nniittrroo  bbáázziissúú  hhííggííttóótt  ((SSFFSS  33663366))  

HHőőttűűrrééss::  112200°°CC  ((IISSOO  44221111--33)),,  aa  vviilláággooss  áárrnnyyaallaattookk  aa  mmaaggaass  
hhőőmméérrsséékklleett  hhaattáássáárraa  bbeessáárrgguullhhaattnnaakk  

  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  5500%%  
SSűűrrűűsséégg::        00,,99--  11,,11kkgg//ll,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó  ttáárroolláásstt..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      555555  66000011//66000033  
  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
FFiiggyyeelleemm!!  AA  sszzáárraaddááss  aa  fföönnttii  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  jjóóvvaall  llaassssaabbbb,,  mmiinntt  aa  „„nnoorrmmááll””  kköörrüüllmméénnyyeekk  
kköözzöötttt  ((2233°°CC––ooss  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleett  ééss  5500%%--ooss  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))..  AA  SSyymmpphhoonnyy  
sszzíínnppaasszzttáákkkkaall  sszzíínneezzeetttt  ssööttéétt  áárrnnyyaallaattookk  sszzáárraaddáássaa  aa  lleeggllaassssaabbbb..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  rroozzssddáátt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  aa  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett.. 
A fa felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Erős színek esetén 
használjon a fedőfesték színéhez hasonló, két-három árnyalattal világosabb (A-bázisból 
keverhető) színű alapozót. 
A beltéri száraz helyiségekben lévő acél felületeket festheti rögtön Miranol-lal.  
A kültéri és a beltéri, nedves helyiségekben lévő acél felületeket alapozza Rostex rozsdagátló 
alapozóval (Rostex Metal Primer). 
A horganyzott és az alumínium felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval. Az 
alumínium felületeket alapozás előtt csiszolja meg.  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Mossa le a  felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa 
el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. 
Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat töltse ki, 
a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd Putty). 
Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat. 
A rossz állapotban lévő felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). 
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22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket; ecsettel 
való felhordás esetén 1050-es lakkbenzinnel, szórással való felhordás esetén 1032-es 
hígítóval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szórással, 1-2 rétegben. 
      
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat  
1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap 
alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet 
rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, 
vagy egy nedves törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha 
kefével, szivaccsal vagy törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos 
(pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse 
le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával 
kapcsolatosan. 
 
FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS::  
AA  MMiirraannooll--llaall  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkeett  MMiirraannooll--llaall,,  vvaaggyy  hhaassoonnllóó  ttííppuussúú  oollddóósszzeerreess  bbáázziissúú  ffeessttéékkkkeell  
lleehheett  ffeellúújjííttaannii..  KKöövveessssee  aa  kkoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  uuttaassííttáássookkaatt..  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt))..  
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  
ggáázztt//ffüüssttöött//ggőőzztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  bbeelléélleeggeezznnii..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  
ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  CCssaakk  jjóóll  
sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  EEttiill--mmeettiill--kkeettooxxiimmoott  ééss  kkoobbaalltt--ookkttooááttoott  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 és 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 
 
 


