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Műszaki specifikáció

Penészgátló Festék

2011. novemberi kiadás
Szám: 6206/OF/1111

A termék rövid leírása:
 Speciális festék filmréteget képez
 Hosszantartó védelmet nyújt
 Oldószermentes
 1 liter Kb. 6 m2-re elég
Kiszerelési egységek:
750 ml
Alkalmazási területek:
Alkalmazható átfesthető tapétára, fűrészporos tapétára, meglévő diszperziós falfelületekre, hungarocell
lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra.
Az alap előkezelése:
Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penészeltávolítóval. Ha szükséges,
használjuk a SchimmelX Felújító habarcsot. Enyhén nedves felületeket, ill. a nedvesség hatására
penészesedett felületekre ajánlatos SchimmelX Javító sprayt használni.
Az alap legyen teherbíró, száraz, por-, zsír- és elválasztó anyagtól mentes.
Felhasználás:
A SchimmelX Penészgátló Festéket ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel. Az alapozó festéshez az
anyagot max. 10 % víz hozzáadásával hígíthatjuk. A fedő réteg felhordása hígítatlanul ajánlatos.
Mielőtt a fedő réteg felhordásra kerül, feltétlenül ki kell száradni az alapozó festésnek, ennek ideje kb.
6-8 óra, függően a hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától és az aljzat nedvszívó képességétől.
Színes festéshez az anyag 5 %-ban színezhető színező festékkel vagy 0,2 %-ban színező
koncentrátummal.
Fontos utasítások:
Ne használjuk + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt, ill. az alap hőmérséklete is + 5 °C felett legyen.
Használat után a szerszámokat azonnal vízzel tisztítsuk. Jól lezárva hűvös, fagymentes helyen tároljuk.
Műszaki adatok:
Nyersanayagbázis: styrol-akrilát diszperzió, titánoxid, fungicid és algicid hatóanyagok
Sűrűség: 1,5g/ml
Ph érték: 8-9
Világosság: kb. 90 % DIN 53778 szerint
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Penészgátló Festék
Kontraszt: 99,3 % DIN 53778
Anyagszükséglet: 150-200 ml/m2/réteg
VC tartalom:
EU határérték erre a termékre (A/g, Lb): 350 g/l (2010) Ez a termék legfeljebb 340 g/l
VOC-t tartalmaz.
VOartalom:
EU határérték erre a termékre (A/g, Lb): 350 g/l (2010) Ez a termék legfeljebb 340 g/l
VOC-t tartalmaz.

VOC tartalom:
EU határérték erre a termékre (A/a, Wb): 30 g/l (2010) Ez a termék legfeljebb 1g/l
VOC-t tartalmaz.
Biztonsági előírások:
Gyeremekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni. Csatornába engedni nem szabad
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99
A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell
igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról,
hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk
felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel
érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást,
nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy
a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban.
Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok
gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.
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