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TEKNOSYNT 90
Alkid fedőfesték

TIPUS Időjárásnak ellenálló, gyorsan száradó, lakkbenzinnel
hígítható speciális alkid festék, teljesen fényes végső
felületet biztosít.

FELHASZNÁLÁSI Korrózióvédő bevonatot képez, bárhol használható, ahol
TERÜLET gyorsan száradó, nagy ellenálló képességű bevonatra van

szükség. K12 bevonati endszer. Használható, pl.
mezőgazdasági gépeken, szállító eszközökön, erdő és
földművelő gépeken, járműveken, fémszerkezeteken.
Általában kül és beltérben, elsősorban fém és megfelelő
alapozással fa felületeken. Amennyiben a festett felület
élénk vörös vagy sárga színű és ruházat általi
dörzsölésnek lehet kitéve, ajánlott a Teknos technikai
szolgálat véleményét kikérni festés előtt.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 420 g/l

Szárazanyagtartalom kb. 45 %
Teljes szárazanyag tartalom kb. 470 g/l
Javasolt festékvastagság Száraz film Nedves film Elméleti kiadósság
és elméleti kiadósság 40 mikron 88 mikron 11,2 m2/l

Mivel ha túl vastag réteget hordunk fel, a festék túl sok tulajdonsága megváltozik, azt
ajánljuk, hogy a festéket ne hordjuk fel vastagabb rétegben, mint a legvastagabb
ajánlott festékréteg kétszerese.
Gyakorlati kiadósság Függ a felviteli technikától, a felület jellemzőitől stb.
Sűrűség 0,9 - 1,3 g/ml a színtől függően.

Száradási idő Porszáraz: + 23 °C 30 perc után
Érintésszáraz: + 23 °C   3 óra után

Újrafesthető Önmagával
+ 5 °C + 23°C

min. 10 óra után 10 óra után
max. - -
A magasabb hőmérséklet gyorsabbá, alaposabbá teszi a
száradást.

Hígító, eszköztisztító TEKNOSYNT hígító, akkor is használható, ha gyengébb
hígítóra van szükség. Száradásgyorsító (TEKNOLAC
edző) alkalmazásával az újrafestési idő 3 órára
csökkenthető.

Fénycsoport Magasfény
Szín 6 bázis.  Teknomix színezési rendszerben színezhető

Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony, RAL, stb.
színrendszerekben

Kiszerelés 0,9L 2,7L 9L 18L
Tűzveszélyesség Tűz és robbanásveszélyes: „B”
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BIZTONSÁGTECHNIKAI JEGYZET
Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékből származó hulladék
anyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel
vagy a hulladék anyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Felület előkészítése Távolítsunk el minden szennyeződést a felületről, amely

megakadályozhatja a felület előkészítését és festését,
valamint távolítsuk el a vízben oldott sókat a megfelelő.
módszerrel (lásd ISO 12944, 4. bekezdését). A felületek
tisztítása anyagfajták szerint:
Festett felületek: Távolítsunk el minden szennyeződést a
felületről, amely megakadályozhatja a festék felhordását
(pl. zsírok és sók). A felületnek száraznak és tisztának kell
lennie. A maximális átfestési időnél régebben festett
felületeket fel kell érdesíteni. A károsodott területeket az
felület és a javítóréteg igényei szerint készítsük elő.

A tisztítás helyét és idejét úgy kell megválasztani, hogy az előkészített felület ne
legyen piszkos vagy nedves a további kezelés előtt (ISO 12944-4 és ISO 8501-2).
Alapozás Rozsdagátló alkid alapozóval, TEKNOLAC PRIMER vagy,

TEKNOSYNT PRIMER stb.
Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel. Ha szükséges

0-20% arányban hígítható  (TEKNOSYNT hígító).
Száradásgyorsító alkalmazása esetén ezt vegyük
figyelembe a hígítási aránynál. Felvihető hagyományos,
légmentes, elektrosztatikus festékszóróval. (A légmentes
festékszóró szórófejének beállítása 0,009^ és 0,015^
között legyen.)

Alkalmazási feltételek A festendő felületnek száraznak kell lennie. A felviteli és a
száradási idő alatt mind a levegő, a festék és a felület is
+5°C felett legyen. A levegő páratartalma 80 % körül
legyen. Hűvös, nedves időjárási körülmények között a
legutolsó réteget csak 24 óra elteltével vigyük fel.

Munkavédelem Tűz és robbanásveszélyes. LT: csoport1
Tartalmaz:20-50 % oldószerbenzint (aromatartalom:15%)
Oldószergőzöknek a munkahely légterébe való jutását
meg kell akadályozni és biztosítani a hatékony légcserét.

Szavatossági idő 5 év
Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.
Tárolás Nem fagyveszélyes. Száraz, hűvös helyen jól zárt

edényzetben tároljuk.
Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató
jellegűek és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre
befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi
minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért
felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu


