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VALUE
Beltéri falfesték

TÍPUS Matt, vízbázisú, akrilát tartalmú diszperziós festék belső
falfelületek festésére.

HASZNÁLAT Használható előzőleg festett és új felületek alapozó,
közbenső és fedő festésére, beltéren kő, vakolat, beton,
tégla, gipsz, tapéta, fából készült építési lemezek
festésére amennyiben matt felület az elvárás.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010.
VOC tartalom: max. 10 g/l.

Szárazanyagtartalom: Kb. 30 % térfogategységenként.
Sűrűség: Kb. 1,3 g/ml.

Kiadósság: Előzőleg festett felületen: 10-12 m²/l.
Alapozóként, fafelületeken: 7-9 m²/l. Beton és glettelt
felületen: 7-9   m²/l

Száradási idő +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %:
Porszáraz 1/2 óra elteltével, újrafesthető 2 óra múlva.

Hígítás: Vízzel.

Fénycsoport: Matt.

Színek: Fehér, a Teknomix színezési rendszerben
színezhető, Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony,
RAL, stb. színkártyák alapján.

Kiszerelés: 10 liter.

HULLADÉKKEZELÉS Ne öntsük a festéket csatornákba, vizekbe és talajba. A
folyékony hulladékot a megfelelőhelyre kell elszállítani. A
megkeményedett festéket tartalmazó kanna újra
felhasználható vagy normál szemétlerakó helyre
szállítható.

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK Lásd Biztonsági adatlap.
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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 Csiszoljuk le a fényes felületeket. Szüntessük
meg az egyenetlenségeket, csiszoljuk le a glettelést és
távolítsuk el a port a felületről. A felület közvetlenül
festhető VALUE beltéri festékkel.

Alkalmazás Alaposan keverjük fel, 1-2 rétegben hordjuk fel.

Alkalmazási feltételek 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

TÁROLÁS Fagyveszélyes. Száraz, hűvös helyen, jól zárt
edényzetben tároljuk.

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


