
 
  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. 

 
OOPPTTIIVVAA  FFOORRMMOO  

((OOPPTTIIVVAA  FFOORRMMOO))  
  

 

 
 

 
 
 
* antik hatás 
* sokféle dekorációs lehetőség 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Beltéri dekorációs glett falfelületekre, amellyel régi, antik falak látszatát lehet kelteni.  
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Cement és mész-cement, valamint száraz vakolatokon és beton felületeken. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  ffeehhéérr  ééss  aa  TTiikkkkuurriillaa  bbeellttéérrii  sszzíínnkkáárrttyyaa  bbiizzoonnyyooss  sszzíínneeii;;    

aa  sszzíínneekk  aa  lleehheettőősséégg  sszzeerriinntt  mmaaxxiimmáálliissaann  mmeeggffeelleellnneekk  aa  
sszzíínnkkáárrttyyaa  áárrnnyyaallaattaaiinnaakk,,  aa  vvééggssőő  sszzíínnhhaattááss  ffüügggg  aa  
ffeellhhoorrddááss  kköörrüüllmméénnyyeeiittőőll  ééss  mmóóddjjááttóóll,,  aa  gglleetttt  
ssttrruukkttúúrráájjááttóóll    

  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
TTaakkaarróókkééppeesssséégg::  2-2,5 kg/m2 (egy kiszerelés elég kb. 5-7 m2 felület 

megalkotásához)  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::                          99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  1100%%--bbaann    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      rroozzssddaammeenntteess  aaccééll,,  vvaaggyy  mműűaannyyaagg  ssiimmííttóókkaannááll  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      tteelljjeesseenn  sszzáárraazz  4488  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  lleeggaalláábbbb  2244  óórraa  eelltteellttéévveell,,    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    tteelljjeess  kkiikkeemméénnyyeeddééss  kkbb..  2288  nnaapp  aallaatttt  
  
  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  TTáárroollááss  jjóóll  lleezzáárrtt  kkaannnnáábbaann//ddoobboozzbbaann,,  

55°°CC--2255°°CC  hhőőmméérrsséékklleetteenn..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      CC7799  11991100  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
TTúúll  vvaassttaaggoonn  ffeellhhoorrddootttt  gglleetttt  eesseettéébbeenn,,  vvaaggyy  aa  ((mmaaggaass  hhőőmméérrsséékklleett  mmiiaattttii))  ttúúll  ggyyoorrss  sszzáárraaddááss  
kköövveettkkeezzttéébbeenn  rreeppeeddéésseekk  jjeelleennhheettnneekk  mmeegg  aa  ffeellhhoorrddootttt  gglleetttt  ffeellsszzíínnéénn..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket. A friss cement –és mész-cement vakolatokra kb. 4 hét száradási-
kikeményedési idő után lehet a glettet felhordani. Távolítsa el a felületről a ragasztót, a 
meszes festéket és a laza, lepergő festékrétegeket.  
A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a 
megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd 
öblítse le vízzel. A fokozottan nedvszívó felületeket alapozza Optiva Alapozóval (Optiva 
Grunt). 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Hígítsa a glettet szükség esetén max. 10%-ban vízzel. Hordja fel a glettet rozsdamentes acél, 
vagy műanyag simítólapáttal, 1-2 mm vastagon. A glett struktúráját a felhordás határozza 
meg (a kenő mozdulatok által hagyott barázdák). A végső struktúrát a felhordás eszköze és 
technikája, valamint a felhordott réteg vastagsága határozza meg. Egy felületi/építészeti 
egységet dekoráljon ugyanazon gyártási számmal jelzett termékkel. 
Ha extra színhatást szeretne elérni, a glett felhordásától számított 24 óra elteltével fesse a 
felületet Feelings Mintázófestékkel (Feelings Effect Paint), egy szivacs segítségével. A 
Feelings Mintázófestékkel festett felület 23°C levegőhőmérséklet és 50%-os relatív 
páratartalom mellett érintésszáraz legalább 3 óra elteltével. Egy felületen használhat 
különböző színű díszítőgletteket is, így még különlegesebb színhatásokat érhet el.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Használat után azonnal törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb glettet, majd mossa le 
azokat vízzel.  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres 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 
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