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TTEEHHOO  AABBLLAAKKFFEESSTTÉÉKK  

((TTEEHHOO  WWIINNDDOOWW  PPAAIINNTT))  
  
  
 

 

  
  

* olajalapú festék nyílászárókra 
* az ajtók/ablakok a festés után jól 
nyithatók maradnak   
 
 

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Gyorsan száradó alkid-olaj festék. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Ablakkeretek, ajtók, fakeretek, kültéri bútorok, stb. festése. Alkalmas új és korábban már 
festett kültéri fa felületekre is. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::  TTiikkkkuurriillaa  kküüllttéérrii  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllfféénnyyeess  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      8-10 m2/liter/réteg  

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    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::  eeccsseett,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  hhííggííttssaa  aa  ffeessttéékkeett    

aazz  11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell        
        

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      kkbb..  2244  óórraa  mmúúllvvaa  sszzáárraazz  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv      
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  7733%%,,  sszzíínnáárrnnyyaallaattttóóll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,22  kkgg//ll,,  sszzíínnáárrnnyyaallaattttóóll  ffüüggggőőeenn  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó  sszzáállllííttáásstt  ééss  ttáárroolláásstt..  AA  nneemm    

mmeeggffeelleellőőeenn  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  kkaannnnáákk  ttaarrttaallmmaa  nneemm  
ssookkááiigg  ttáárroollhhaattóó  ééss  ffeellhhaasszznnáállhhaattóó..  

TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      556666  66000011//66000033  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  ffeessttééss  ééss  aa  
sszzáárraaddááss  aallaatttt  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  
aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza, 
leváló rostokat. 
Alapozza a felületet Valtti Base alapozó olajjal. A látszódó szögvégeket és az egyéb 
rozsdásodásra hajlamos fém részeket alapozza Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal 
Primer). Távolítsa el a felületre kirakódott gyantát. Kezelje a csomókat Oksalakka Knotting 
Lacquer-rel.  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Távolítsa el a laza, lepergő festék –és glett rétegeket a felületről. Ha szükséges, tisztítsa az 
elszennyeződött felületet semleges mosószeres vízzel, a penészt Homeenpoisto 
penészeltávolító szerrel. A fényes felületeket csiszolja mattra, az éles széleket kerekítse le. 
Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A teljesen lecsiszolt felületet alapozza Valtti Base 
alapozó olajjal. Az üveget erősítse a keretbe, a keret esetleges repedéseit töltse ki  elasztikus 
faglettel (bizonyosodjon meg róla, hogy a glett festhető legyen).    
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Első rétegként alkalmazza a festéknek az 
1050-es lakkbenzinnel (10%-ban) hígított változatát. A korábban katalizátoros, vagy 
poliuretán festékekkel festett felületeket először Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion 
Primer) fesse le. A fedőréteget 1-2 nappal az első réteg felhordása után hordja fel. A 
fedőréteget fesse hígítatlan Teho-val, csak szükség esetén hígítsa az 1050-es lakkbenzinnel. 
A festés vonala az üvegfelülettől 1-2 mm-re legyen. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-
es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/d, 300 g/l (2010). 
A termék kevesebb, mint 300 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  
Kismértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi 
környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 
 
 



 
  Termékleírás 
  2006.01.31. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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. 
 

 
 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/gőzt/füstöt/permetet nem szabad 
belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot 
és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Kerülni 
kell az anyag környezetbe jutását. 2-Butanon-oximot és tolilfluanidot tartalmaz. Túlérzékeny 
személynél allergiás reakciót válthat ki. 
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
Figyelem! 
Öngyulladásveszély! 
A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por 
önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsa azokat vízben, szárítsa őket kültéren, vagy égesse 
el a kezelés befejeztével azonnal. 
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
  
A folyékony hulladékot a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy 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 
 
 


