
    
  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  MMAATTTT  

((kkoorráábbbbaann  OOppttiivvaa  55))  
((OOPPTTIIVVAA  MMAATTTT))  

 

 
 

 
 
 
*  mosható falak többezer színben 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Matt akrilát latex falfesték beltéri használatra. Alkalmas új és korábban festett felületek 
festésére. Nem alkalmas előzőleg mésszel, vagy meszes festékkel kezelt felületek festésére. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Lakóépületek, irodák és közösségi helyiségek vakolt, glettelt, beton, gipszkarton falainak és 
mennyezeteinek a festése. 
 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::        ffeehhéérr,,  aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      16 m2/liter/réteg-ig  

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

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
            
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  55%%--bbaann  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  22  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  44  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
  
KKooppáássáállllóóssáágg::        11..  oosszzttáállyy  ((IISSOO  1111999988))  
((eelllleennáállllááss  aa  nneeddvveess    
ddöörrzzssööllééssnneekk))    
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  5500%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        AA--bbáázziiss::  kkbb..  11,,33  gg//ccmm33,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn,,  

CC--bbáázziiss::  kkbb..  11,,22  gg//ccmm33,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  SSzzáárraazz  hheellyyeenn,,  ++55°°CC--2255°°CC--ooss  

hhőőmméérrsséékklleetteenn,,  jjóóll  lleezzáárrtt  ddoobboozzbbaann//kkaannnnáábbaann  ttáárroollaannddóó..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      CC5511  33990055  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
 
Festetlen felületek: 
Az új beton -és vakolt felületeket legalább 4 hét száradási idő elteltével lehet lefesteni. 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket és a 
laza lepergő rétegeket. A felület tisztítására és az esetleges penész eltávolítására használja a 
megfelelő Tikkurila termékeket. A kemény, fényes felületeket csiszolja mattra, majd 
portalanítsa. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen felületeket 
egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után 
alaposan csiszolja le, majd portalanítsa. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület 
megfelelően elő van készítve a festéshez.  
 
Korábban festett felületek: Mossa le a felületet és távolítsa el arról a zsíros, olajos 
szennyeződéseket. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen 
felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás 
után alaposan csiszolja le, majd portalanítsa. 
 
Korábban enyves, vagy meszes festékkel festett felületek: 
Távolítsa el teljesen az enyves, vagy a meszes festéket a felületről. Távolítsa el a felületről a 
port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza lepergő rétegeket. A 
repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a 
megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után alaposan csiszolja le, 
majd portalanítsa.  
 
 
2) ALAPOZÁS: 
Alapozza a felületet Optiva Alapozóval (Optiva Primer), a fedőfesték tervezett színéhez 
hasonló árnyalattal. 
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33))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
A lehetséges színkülönbségek elkerülése érdekében biztosítson elegendő, azonos gyártási 
számmal jelzett festéket a felület teljes egészére.  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy 
szórással 1-2 rétegben a felület teljes egészére. A felhordandó rétegek száma függ a felület 
nedvszívó képességétől. A nagyon gyenge takarású színek esetében lehetséges, hogy 
további rétegeket szükséges felhordani. 
A sötét színnel festett felületek felújításakor javasolt az Optiva Alapozó használata.  
EErrőőss,,  CC--bbáázziissbbóóll  kkeevveerrhheettőő  sszzíínneekk  hhaasszznnáállaattaa  eesseettéénn  jjaavvaassoolltt  aa  ffeeddőőffeessttéékk  sszzíínnééhheezz  hhaassoonnllóó,,  
kkéétt--hháárroomm  áárrnnyyaallaattttaall  vviilláággoossaabbbb  sszzíínnűűrree  kkeevveerrtt  OOppttiivvaa  AAllaappoozzóóvvaall  aallaappoozznnii..  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 
EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010). 
A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  FFeessttééss  uuttáánn  
aallaappoossaann  sszzeellllőőzztteessssee  áátt  aa  hheellyyiissééggeett,,  aammíígg  aa  kkeelllleemmeettlleenn  sszzaagg  mmeeggsszzűűnniikk..  EEzzuuttáánn  vveehheettii  
hhaasszznnáállaattbbaa  aa  hheellyyiissééggeett..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot csatornába engedni 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 
 
 


