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SAKU
Betonfesték

TÍPUS A SAKU egy diszperziós festék beton felületekre.

FELHASZNÁLÁS Lábazatok, támfalak, falak festésére kül és beltérben. A
SAKU felület jól állja a beton lúgosságát és légző
képességének köszönhetően a beton szerkezeti
nedvessége eltávozhat. Megfelelő felület előkészítés után
használható fém és fa felületekre is.

FELHASZNÁLÁSI Lakóépületek lábazataira, homlokzataira, palára,
TERÜLET horganyzott és könnyűfém felületek valamint szálerősítésű

cement alapú lemezek pl.: CK, Betonyp festésére.

MŰSZAKI ADATOK
EU VOC határérték (kat A/d): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 30 g/l

Szárazanyagtartalom Kb. 42 térfogat %

Kiadósság 3 - 6 m²/l

Felhasználási mód Ecset, hengerlés, szórás; fúvóka méret 0,018^ - 0,023^

Sűrűség 1,25 g/ml

Száradási idő + 23 °C-on Átfesthető 2 óra után

Hígítás Vízzel (0 - 10). A szerszámokat felhasználás után vízzel
és

tisztítószerrel kell megtisztítani.

Fénycsoport Matt (6 - 10 %)

Színek 2 bázis A Teknomix színezési rendszerben
TEKNOCOLOR, NCS, MONICOLOR,RAL, stb.
színkártyák alapján színezhető.

Tartósság Jó ellenálló képességű ipari környezetben is.

Kiszerelés 0,9; 2,7; 9 l

Tűzveszélyesség Mérsékelten tűzveszélyes: „D”
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Előkészítés Beton és cementvakolat felületeknél: A festendő
felületről minden szennyeződést és régi lepergő
festékréteget el kell távolítani. A kalcium-sókat a BETONI-
PEITTAUSLIUOS betontisztító szerrel le kell mosni.
A beton tisztítása után vízzel lemosni a felületet és
száradni hagyni. A festéket nem lehet felvinni, amíg
kálciumsó szivárog a betonból. Ha só képződés van, pl. az
elégtelen szigetelés miatt, akkor ne kenjük be a felületet
Saku festékkel.

Fémrészek Fém felületek: Galvanizált felületeket a szennyeződéstől
és zsírtól megtisztítani. Rozsdás helyeket drótkefézés
után alapozni (KIRJO).

Festés A festés előtt alaposan össze kell keverni a festéket.
Általában egy réteg hígítatlan festés elegendő.
Durva felületnél minimum 2 réteg szükséges. Alapozó
festésnél 20 %-ban kell vízzel hígítani. A munka
elvégzése után a szerszámokat rögtön le kell mosni
vízzel.

Munkafeltételek A munka és a száradási idő alatt a hőmérsékletnek + 5 °C
felett kell lennie. Nedves időben is lehet festeni, habár a
száradási idő ezáltal meghosszabbodik.

Munkavédelem LT: csoport 0. Mérsékelten tűzveszélyes.

Tárolás Fagyérzékeny. Minimum + 5 °C-on tárolható.

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

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
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