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PPAANNSSSSAARRIIMMAAAALLII  
((PPAANNSSSSAARRIIMMAAAALLII))  

 

 
 

  
 
 
 
* fém felületek festése alapozás nélkül 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Félfényes, aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmazó alkid festék kültéri zink-horganyzott 
acél, alumínium és acél felületek festésére. 
  
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Fémborítású tetőzetek, ereszcsatornák, kerítések, korlátok, különböző acél szerkezetek, stb. 
festése. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::  PPaannssssaarriimmaaaallii  sszzíínnkkáárrttyyáákk  ééss  aa  sszzíínneezzőő  rreennddsszzeerr  áállttaall  

eennggeeddééllyyeezzeetttt  sszzíínneekkbbeenn  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllfféénnyyeess  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      8-12 m2/l  

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

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  55%%--bbaann  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  33--55  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  aa  kköövveettkkeezzőő  nnaappoonn  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
EElllleennáállllóókkééppeesssséégg::      JJóó,,  mméégg  aazz  iippaarrii  ééss  tteennggeerrii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  iiss..  
IIddőőjjáárrááss--áállllóóssáágg::  AA  ffeessttéékk  aazz  iiddőőjjáárráássii  hhaattáássaaiinnaakk  kköösszzöönnhheettőőeenn  iiddőővveell  

ffookkoozzaattoossaann  mmaattttáá  vváálliikk..  
  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss::  EElllleennáállll  aa  tteerrppeennttiinnnneekk,,  aa  llaakkkkbbeennzziinnnneekk  ééss  aa  

mmeettiillaallkkoohhoollnnaakk,,  ddee  nneemm  bbíírrjjaa  ppll..  aa  hhííggííttóótt..  EElllleennáállll  aa  
kkeennőőoollaajjookknnaakk  --ééss  zzssíírrookknnaakk..  

HHőőttűűrrééss::        8800°°CC  ((IISSOO  44221111--33))  
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  5555%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,00--11,,33  kkgg//ll,,  sszzíínnáárrnnyyaallaattttóóll  ffüüggggőőeenn  ((IISSOO  22881111))  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      446600  66000011//66000033  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  aa  ffeessttééss  ééss  aa  sszzáárraaddááss  iiddeejjee  aallaatttt  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  
ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
FFiiggyyeelleemm!!    
AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  nneemm  hhaallaaddhhaattjjaa  mmeegg  aa  4400°°CC--oott,,  eeggyyéébbkkéénntt  aazz  oollddóósszzeerr  ttúúll  
ggyyoorrssaann  eelliillllaann..  EEzz  aa  ffeellüülleett  ppoorróózzuussssáá  vváálláássáátt,,  ffeellhhóóllyyaaggoossooddáásstt  ééss  ggyyeennggéébbbb  ttaappaaddáásstt  
eerreeddmméénnyyeezzhheett..  
TTeerrvveezzzzee  mmeegg  aa  ffeessttéésstt  úúggyy,,  hhooggyy  aa  ffeessttéékkrréétteeggnneekk  lleeggyyeenn  iiddeejjee  mmeeggsszzáárraaddnnii  aazz  eessttii  hhaarrmmaatt  
lleesszzáállllttaa  eellőőtttt..  
  
22))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
AAzz  úújj  cciinnkk--hhoorrggaannyyzzootttt  aaccééll  ffeellüülleetteekkeett  lleeggkkoorráábbbbaann  aa  kköövveettkkeezzőő  éévvbbeenn  jjaavvaassoolltt  lleeffeesstteennii..  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeehhéérr  rroozzssddááss//rroozzssddááss  rréésszzeekkeett  eeggyy  kkaappaarróóvvaassssaall  ééss  eeggyy  ddrróóttkkeefféévveell  ((SStt22--eess  
ffookkoozzaattiigg))..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  vvíízzbbeenn  oollddóóddóó,,  ffeehhéérr  rroozzssddáátt  vvééddőő  eelleemmeekkeett,,  aa  ppoorrtt,,  aa  
vvíízzbbeenn  oollddóóddóó  ssóókkaatt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  PPaannssssaarriippeessuu  ttiisszzttííttóó  
ffoollyyaaddéékkkkaall..  ÓÓvvaattoossaann  ööbbllííttssee  llee,,  mmaajjdd  hhaaggyyjjaa  aa  ffeellüülleetteett  mmeeggsszzáárraaddnnii..  
AAzz  aalluummíínniiuumm  ffeellüülleetteekkeett  éérrddeessííttssee  mmeegg  ffeellhhoorrddááss  eellőőtttt..  AAllaappoozzzzaa  aazz  eeggéésszz  ffeellüülleetteett  RRoosstteexx    
FFéémm  AAllaappoozzóóvvaall  ((RRoosstteexx  MMeettaall  PPrriimmeerr))..  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket és a rozsdát egy kaparóvassal és egy drótkefével 
(St2-es fokozatig). Mossa le a felületet Panssaripesu-val egy erős kefe segítségével, öblítse 
le, majd hagyja a felületet megszáradni. Alapozza az festék nélkül maradó részeket Rostex 
Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer).  
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
A lehetséges színkülönbségek elkerülése érdekében biztosítson elegendő festéket egy egész 
felületre. A teljes festékmennyiséget keverje össze egy edényben. 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket 0-5%-ban 
az 1050-es lakkbenzinnel. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással. 
Hengerrel, vagy szórással történő felhordás után fejezze be a munkát ecsettel. Az egy 
rétegben felhordott festék javasolt szárazréteg-vastagsága 40-60 μm. 
A felület csúszósságát csökkentheti, ha csúszásmentesítő adalékanyagot kever a festékhez 
(150 g / 10 l). Csúszásmentesítés esetén hordjon fel két réteg festéket, a második réteg 
tartalmazza a csúszásmentesítő port.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-
es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val. 
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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 a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú 
elegyével.  
Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal  
(1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és 
hagyja megszáradni. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt)),,  bbáárriiuumm  ppiiggmmeenntteett  ééss  cciinnkk--ooxxiiddoott..  
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  BBeelléélleeggeezzvvee  ééss  lleennyyeellvvee  áárrttaallmmaass..  ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  
aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  ggőőzztt//ffüüssttöött//ggáázztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  
ffoorrdduullnnii  ééss  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  
CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aazz  aannyyaagg  kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..  EEttiill--mmeettiill--
kkeettooxxiimmoott  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 és a csatornaredszerbe 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 
 
 


