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BIORA 20
Beltéri falfesték

TÍPUS Selyemfényű, víztartalmú akril festék belső felületek
festésére. Könnyen felhordható selyemfényű sima
bevonatot alkot, melyet könnyű tisztán tartani. Használata
biztonságos mivel oldószerektől mentes a festett
felületeken csak vízelpárolgás tapasztalható. Különösen
alkalmas konyhák, előcsarnokok, lépcsőházak,
gyerekszobák, osztálytermek falainak és mennyezetének
festésére.

HASZNÁLAT Felhasználható fa, vakolat, beton, gipsz, tapéta, karton,
préselt lemez és más építkezési felületekre. Régi alkid
vagy latex festékek átfestésére is alkalmazható. A
terméket  első osztályú csoportba sorolták (Group M1) az
építőipari termékek káros anyag kibocsátási
osztályozásánál.

MŰSZAKI ADATOK Szárazanyagtartalom: Kb. 39 % térfogategységenként.
EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010.
Termék VOC: max. 30 g/l.

Kiadósság: Előzőleg már festett felületre: 10-12 m2/l.
Tapéta vagy textil: 8-10 m2/l. Beton vagy gipsz: 4-8 m2/l.

Felhasználási mód:  Ecset, szórás, hengerlés;
fúvókaméret 0,015^-0,021^.

Sűrűség:  Kb. 1,3 g/ml.

Száradási idő +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %:
Nem ragad 1 óra elteltével.
További felületkezelésre alkalmas 2 óra elteltével.

Hígítás, szerszámtisztítás: Vízzel. Használat után az
eszközöket azonnal vízzel  és tisztítószerrel mossuk le.

Fénycsoport: Selyemfény.

Moshatóság: Nagyon jó. Több mint 5000 lemosást bír ki,
(Skandináv SFS 3755 szabvány szerint).

Színek: Két bázis, melyek a TEKNOCOLOR, NCS,
MONICOLOR, RAL, Symphony stb. színrendszerekben
színezhetők.

Kiszerelés: 0,9; 2,7; 9 liter
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése Tisztítsuk meg a festendő felületet portól és piszoktól. Az

előzőleg már festett felületet megfelelő mosószerrel
mossuk le és öblítsük át meleg vízzel. Csiszoljuk le a
fényes felületeket. Szüntessük meg az egyenetlenségeket
a felületen, ezen célra bármilyen glettanyag megfelelő.
Távolítsuk el a felületről a mész és enyvtartalmú  régi
festéket. A megszáradt glettet csiszoljuk le és távolíts el a
a port. Amennyiben a felület mésztartalmú vagy csak
javító glettelést kapott, úgy a fényfoltok elkerülése miatt,
ill. a mész semlegesítése miatt kötelező a BIORA 3 vagy a
BIORA Plus 3 alapozó használata. A fa és fém felületeket
FUTURA 3-mal és/vagy rozsdagátlóval alapozzuk. Olyan
beltéri fém és fa felületekre ajánlott csak, melyek kézzel
való érintése nem gyakori (pl. burkolatok, nyílászáró
keretek stb.). Miután a latex festék a test melegétől
felpuhul, ezért nem ajánlott pl. ajtóra, ablakszárnyakra stb.
A két fedőréteg BIORA 20 fedőfesték helyett célszerűbb1
réteg alapozó és 1-2 réteg fedőfesték használata

Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Ha
szükséges vízzel hígítsuk. Felhordható hengerrel,
szórópisztollyal vagy ecsettel, egy vagy két rétegben.
Korongecset használata nem javasolt

Alkalmazási feltételek A festendő felületnek száraznak kell lenni. Az alkalmazás
és a száradás ideje alatt a levegő, a festendő felület és a
festék hőmérsékletének +5 °C fölött  a relatív
páratartalomnak 80 % alatt kell lennie. Az alkalmazás és
száradás időszakában a jó szellőztetés elősegíti a
száradást.

MUNKAVÉDELEM LT: csoport 0.
TŰZVESZÉLYESSÉG Mérsékelten tűzveszélyes: „D”.

TÁROLÁS Fagyveszélyes. Minimum +5 °C-on tárolható.
FORGALMAZÁSI
ENGEDÉLY SZÁM OKBI-VABO/1091/2008
Szavatossági idő 5 év.
Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

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


