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FUTURA 3
Alkid alapozó

TÍPUS Matt többfunkciós alkid alapozó, mely felhasználható
alapozónak, felületkezelőnek és közbenső és
fedőrétegnek.

HASZNÁLAT Felhasználható külső és belső felületek kezelésére:
ablakkeretek, kerti bútorok, karton, préseltlemez, gipsz és
más építkezési felületek festésére. Felhasználható még
radiátorok, csővezetékek, szerelvények és más
fémfelületek (könnyűfém és galvanizált felületek) továbbá
üveg és csempe, PVC műanyag és savkatalizátoros
festékkel festett felületek festésére. Mennyezetek
festésére is alkalmas. A festék megakadályozza a
penészedést.

MŰSZAKI ADATOK Szárazanyagtartalom: Kb. 50 % térfogat-egységenként.
EU VOC határérték (kat A/d): 400 g/l 2007; 300 g/l 2010.
Termék VOC: max. 390 g/l.

Kiadósság: Egy réteg sima felületre: 8-10 m2/l. Kezeletlen
kartonlemez felületre 5-6 m2/l.

Felhasználási mód:  Ecset, szórás, hengerlés;
fúvókaméret 0,013^-0,020^.0,33 - 0,46 mm.

Sűrűség:  Kb. 1,4 g/ml.

Száradási idő +23°C-on, relat. párat. 50%: Nem ragad 2
óra elteltével. További felületkezelésre alk. 6 óra elteltével.

Hígítás, munkaeszközök tisztítása: Lakkbenzinnel.

Fénycsoport: Matt (6 -10 %).
Színek: Fehér. A TEKNOCOLOR, MONICOLOR, RAL,
NCS, stb. színkártyák pasztell színeire színezhető.

Kiszerelés: 0,33; 0,9; 2,7; 9 liter

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK 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 7-es bekezdését)
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése Tisztítsuk meg a felületet portól, olajos, zsíros

szennyeződésektől. A fémfelületeket rozsdátlanítsuk
drótkefével. Távolítsuk el a lepattogzó, rosszul tapadó
festékrétegeket. A kemény és fényes felületeket csiszoljuk
le. Az ághelyeket fafelületeken gitteljük

Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Fa
felületek kezeléséhez kb. 10 %-al hígítsuk fel a festéket
hígítóval. Felhordható egy rétegben ecsettel, hengerrel
vagy szórópisztollyal. Használjunk 0.013-0.015 szórófejet
(fúvókát). Ha szórópisztollyal dolgozunk, hígítsuk a
festéket 5-15%-ban. Kültéri fémfelületeken rozsdagátló
alapozó használata szükséges. Fedőfestékként FUTURA
40 vagy FUTURA 90-es festéket használjunk szükség
szerint egy vagy két rétegben

Alkalmazási feltételek A festendő felületnek száraznak kell lennie. A levegő a
festendő felület és a festék hőmérsékletének +5 °C felett
a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie a
felhasználás és a száradás ideje alatt.

MUNKAVÉDELEM LT: csoport 1. Tartalmaz 15-50 % oldószerbenzint
(aromatartalom 15 %) Belélegezve az egészségre
ártalmas. Oldószergőzöknek a munkahely légterébe való
jutását meg kell akadályozni vagy biztosítani a hatékony
levegőcserét, illetve megfelelő légzésvédőt kell használni.
Gyermekek elől elzárandó.

TŰZVESZÉLYESSÉG Tűz és robbanásveszélyes: „B”.

TÁROLÁS Száraz, hűvös jól szellőző helyen
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


