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+5°C

Alkalmazási terület
Magas minőségű esőálló homlokzati festék (tiszta akrilát / 
szilikon gyanta kombináció) kiváló páraáteresztő képes-
séggel, valamint film-, alga- és gombaképződés elleni 
védelemmel. 

Szinezés
Max. 3 % Színes és szinező festék (kérjük, ellenőrizze a 
kompatibilitást) adalékkal színezhető. Bedolgozás előtt 
ellenőrizze a festék színárnyalat pontosságát – cserére 
nincs lehetőség. A felhordás után bekövetkezett színelté-
résekből eredő kártérítési igényeket nem tudunk 
elfogadni. Összefüggő felületeken csak azonos gyártmány 
/ szín / tétel árnyalatát használja. 

Felhordás
Ecsettel vagy hengerrel, valamint alacsony ködtartalmú 
szórással, és a munka során viseljen személyi védőfelsze-
relést. 
 
Felhordás hengerrel: 
Használjon megfelelő homlokzati hengert. 
 
Felhordás airles eljárással: 
Szórás szöge: 50°; fúvóka: 0,018-0,026”; 
szórás nyomása: 120-180 bar 
Az alacsony ködtartalmú szóráshoz különböző gyártóktól 
származó készülékek vagy alkatrészek használhatók. A 
beszállítók felhasználási útmutatásait be kell tartani.

Rétegfelépítés
Felületek szakszerű előkészítése. Szerves fertőzések ellen, 
a biztonság kedvéért két rétegben vigye fel az anyagot.  
 
Köztesréteg: 
Erősen kontrasztos felületeken vigyen fel egy közbenső 
réteget, a bedolgozástól és az aljzattól függően, max. 10% 
vízzel hígítva. 
 
Záróréteg: 
Hígítatlanul, vagy max. 5% vízzel hígítva.

Bedolgozási tudnivalók
zz Gondosan takarja le a bevonandó felületek környékét, 

különösen az üveg, kerámia, lakkok, klinker-tégla, 
természetes kövek, fém, valamint a kezeletlen vagy 
pácolt fa anyagok esetén.
zz Használat előtt alaposan keverje fel. A kívánt sűrűség 

elérése érdekében, az anyag hígítható.
zz A festkszóró berendezést azonnal mossa át tiszta 

vízzel.
zz Ha az anyag túl híg, negatívan befolyásolhatja a tulaj-

donságait (pl. fedőképesség, színárnyalat, ellenállás).
zz Algásodás vagy gombásodás esetén - a törvényi 

előírások betartása mellett-, a felületeket először vízsu-
gárral  meg kell tisztítani.
zz Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási 

időt.
zz A szigeteléshez / védőhatáshoz szükséges megfelelő 

rétegvastagság elérése érdekében, a festés során 
ügyeljen az anyag egyenletes felhordására és eloszla-
tására.

Anyagszükséglet
Ca. 160 ml/m² rétegenként sima, enyhén nedvszívó 
felületekre. A durva felületeken ennek megfelelően több. A 
felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. A 
felhasználási mennyiség a felület jellegétől és textúrájától, 
valamint a felhordási módtól függően változhat. 

Bedolgozási hőmérséklet
Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a 
bedolgozás és  száradás során.

Száradási idő
+20 °C és 65 % rel. páratartalom: 
Átfesthető 4 – 6 óra elteltével 
Esőálló 24 óra elteltével 
Száraz 3 nap elteltével 
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 
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Aljzat Aljzat tulajdonságai/előkezelés Alapozás
P II és III Mész-cement és 
cement vakolat 
Nyomószilárdság CS II, CS III, 
CS IV DIN EN 998-1 szerint min. 
1,5 N/mm²

Szilárd, stabil, enyhén nedvszívó. Nincs szükség alapozásra

Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő. PROFIline Tiefgrund LF

A frissen vakolt területeket teljesen meg kell szárítani. Erre alkalmas alapozóval jól záróan

Beton Sima, enyhén nedvszívó. Távolítsa el az elválasztószer 
maradványait, valamint a porló, málló részeket.

Nincs szükség alapozásra

Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő. PROFIline Tiefgrund LF

Teherviselő régi festékrétegek Távolítsa el a szennyeződést. Kefével vagy mossa le a kréta-/ 
lisztes felületeket.

PROFIline Tiefgrund LF

Különbözően szívó felület, javított területek. PROFIline Tiefgrund LF

Penészes és gombás felületek Alaposan távolítsa el a durva fertőzést, hagyja, hogy a felület jól 
megszáradjon. 
Kenje át fertőtlenítő oldattal *, és  a gyártó utasításai szerint 
hagyja megszáradni.  
Vegye figyelembe a hatósági előírásokat. Megjegyzés: A 
fertőtlenítési eljárást  
javasolt szakemberrel végeztetni. (* Bánjon óvatosan a 
biocidekkel.  
Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót).

Erre alkalmas penészgátló lemosó 
oldattal

+5°C


