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RROOSSTTEEXX  FFÉÉMM  AALLAAPPOOZZÓÓ  

((RROOSSTTEEXX  MMEETTAALL  PPRRIIMMEERR))  
  
  

 

 
 

  
      
      * fém felületek alapozója 

* fokozottan véd a rozsdásodástól 

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Alkid és olaj tartalmú rozsdagátló alapozó. Nem tartalmaz ólmot és króm pigmenteket. Acél, 
cink és könnyűfém felületek alapozására. A könnyűfém felületeket alapozás előtt meg kell 
érdesíteni. A Rostex védi a felületet és tartós alapot biztosít a fedőfestékek alatt. 
  
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri és kültéri acél szerkezetek, konténerek, tűzlépcsők, fűtőtestek, kerítések, korlátok, 
zászlótartók, esőcsatornák, vízvetők, csónakok, stb. felületének az alapozása. 
 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  ffeehhéérr,,  vvöörrööss  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      10-12 m2/l/réteg  

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

KKiisszzeerreelléésseekk::      11  ll,,  33  ll,,  1100  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  sszzóórrááss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  22  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
EElllleennáállllóókkééppeesssséégg::      jjóó  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss::  EElllleennáállll  aa  llaakkkkbbeennzziinnnneekk  ééss  aa  mmeettiillaallkkoohhoollnnaakk,,  ddee  nneemm  

bbíírrjjaa  aazz  eerrőőss  oollddóósszzeerreekkeett,,  mmiinntt  ppll..  aa  hhííggííttóótt..  JJóóll  eelllleennáállll  
aazz  oollaajjookknnaakk  --ééss  zzssíírrookknnaakk..  

  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  5555%%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,44  kkgg//ll  ((IISSOO  22881111))  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000066  77555500//77555533  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
FFiiggyyeelleemm!!    
AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  nneemm  hhaallaaddhhaattjjaa  mmeegg  aa  3355°°CC--oott,,  eeggyyéébbkkéénntt  aazz  oollddóósszzeerr  ttúúll  
ggyyoorrssaann  eelliillllaann..  EEzz  aa  ffeellüülleett  ppoorróózzuussssáá  vváálláássáátt,,  aa  ffeessttéékk  ffeellhhóóllyyaaggoossooddáássáátt  ééss  ggyyeennggéébbbb  
ttaappaaddáássáátt,,  ssttbb..  eerreeddmméénnyyeezzhheettii..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
TTáávvllííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll    ppoorrtt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  PPaannssssaarriippeessuu  ttiisszzttííttóó  
ffoollyyaaddéékkkkaall..  AAllaappoossaann  ööbbllííttssee  llee  aa  ffeellüülleetteett  vvíízzzzeell,,  mmaajjdd  hhaaggyyjjaa  mmeeggsszzáárraaddnnii..  TTáávvoollííttssaa  eell  aazz  
eesseettlleeggeess  ((ffeehhéérr))  rroozzssddáátt  eeggyy  kkeefféévveell,,  vvaaggyy  ccssiisszzoolláássssaall..  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket és a rozsdát egy kaparóvassal és egy drótkefével. 
Mossa le a felületet Panssaripesu-val, öblítse le alaposan vízzel, majd hagyja megszáradni.  
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt óvatosan keverje el a Rostex-et. Ecsettel való felhordás esetén általában  
nem szükséges az alapozót hígítani. Airless szórás esetén hígítsa a Rostex alapozót  
0-5 térfogat%-ban 1050-es lakkbenzinnel. 
 
Kültéri felületeken az alapozás után fessen pl. Panssarimaali-val, Miranol-lal. 
Beltéri felületeken az alapozás után fessen pl. Empire-rel, Miranol-lal, vagy emulziós 
festékkel. 
  
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 az elszennyeződött felületet Huoltopesu és víz 1:10 arányú 
elegyével. Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb Huoltopesu-s 
oldattal (1 egység Huoltopesu 1 egység vízzel elkeverve). Tisztítás után öblítse  le a felületet 
tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. 
 
  
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. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
  
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  KKöörrnnyyeezzeettii  vveesszzééllyy,,  NN..  
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt)),,  bbáárriiuumm  ppiiggmmeenntteett  ééss  cciinnkk  
ffoosszzffááttoott..    
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  BBeelléélleeggeezzvvee  ééss  lleennyyeellvvee  áárrttaallmmaass..  MMéérrggeezzőő  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  
vvíízz  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..    
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  ggáázztt//ffüüssttöött//ggőőzztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  
ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  
CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aazz  aannyyaagg  kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..  EEttiill--mmeettiill--
kkeettooxxiimm--oott  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, a 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 
 
 


