KOLIBRI G
Dekoratív textúrájú festék
TÍPUS

Akril-diszperziós alapú, könnyűszerkezetű festék.

HASZNÁLAT

Mennyezetre, falra, tűzosztó falakra (szaunákban is),
tűzhelyekre, sütőkemencékre és más szerkezetekre
lakásokban, irodákban és termekben. A KOLIBRI-t lehet
alkalmazni új, vagy előzőleg már festett betonra,
gipszkartonra, kartonpapírra, rostlemezre, forgácslapra és
tapétára.A KOLIBRI nem alkalmas meszelt vagy enyves
festékkel festett felületekre

MŰSZAKI ADATOK

EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010.
Termék VOC: max. 20 g/l.
Szárazanyagtartalom: Kb. 50 % térfogategységenként.
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Kiadósság: 1-1,5 m /l az alkalmazási technikától, a
mintától és a felülettől függően.
Sűrűség: Kb. 1 g/ml.
Száradási idő +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %:
1-5 óra a rétegvastagságtól függően.
Hőtűrés: +85°C.
Hígítás, szerszámtisztítás: Vízzel. Közvetlenül a használat
után minden eszközt vízzel meg kell tisztítani.
Fénycsoport: Matt.
Színek: Fehér, a Teknomix színezési rendszerben
színezhető, Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony,
RAL, stb. színkártyák alapján. Szín pontosság nem
tökéletes.
Kiszerelés: 2,7 és 9 liter

MUNKAVÉDELEM

LT: csoport 0.

TŰZVESZÉLYESSÉG

Mérsékelten tűzveszélyes: „D”.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése
Tisztítsuk meg a festendő felületeket portól és piszoktól.
Az előzőleg már festett felületet megfelelő mosószerrel
mossuk le és öblítsük át meleg vízzel. Csiszoljuk le a
fényes felületeket. Minden felületi egyenetlenséget el kell
simítani könnyű glettel. A rostlemezt, forgácslapot és
tapétát BIORA Plus 3 vagy BIORA 3 alapozóval le kell
alapozni. Az ásványi felületeket közvetlenül lehet
KOLIBRI-vel festeni. A fémfelületeket vagy FUTURA 3mal és/vagy rozsdagátlóval alapozzuk.
Alkalmazás

A festéket alaposan keverjük fel használat előtt a
megfelelő hengerlési és dekorációs tulajdonságok
biztosítása érdekében. A felhordást a fal felső részénél
kell kezdeni, 30-40 cm széles csíkonként haladva. A
bevont területet azonnal mintázni kell. A lehető legjobb
eredmény elérése érdekében az egész falat be kell vonni,
megállás nélkül. A festéket bőven kell alkalmazni (kb. 1
2
l/m ), ha fröcskölt felület elérése a cél. A felületet be lehet
vonni, pl. BIORA 7-vel, BIORA 20-val. A KOLIBRI-t
hagyományos hengerrel, vagy ecsettel vigye fel. A
felületet mintázza mintás hengerrel, fésűvel, ecsettel,
gallyal vagy gumispatulával, szükség szerint.

Alkalmazási feltételek

A környező levegő a felület és a festék hőmérséklete + 5
°C felett legyen, a levegő relatív páratartalma 80 % alatt
legyen az alkalmazás és a száradás folyamán. Az
alkalmazás és a száradás során a jó szellőztetés elősegíti
a száradási folyamatot.

TÁROLÁS

Fagyveszélyes. Szorosan lezárva, hűvös helyen tároljuk.

Szavatossági idő
Gyártási idő

5 év.
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
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
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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