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Sefra Vollton- und Abtönfarbe Dispersion
(szinezı- és dekorációs festék)
MŐSZAKI INFORMÁCIÓK
Termék:
Felhasználási terület:

Mőgyanta bázisú diszperziós festék 41 színárnyalatban
Homlokzatok és lakóterek modern színvilágának
kialakításához. Valamennyi kereskedelelmben használt
vizes diszperziós-, latex-, fal- és mennyezetfesték
valamint mőgyanta vakolatok színbeállításához

Sőrőség:
Kötıanyag:
Kiszerelés:
Tulajdonságok:

ca. 1,32
mőgyanta diszperzió
250 ml, 750 ml, 2,5 lit, 5 lit 12,5 lit
idıjárásálló, dörzsölésálló a DIN 53778 szerint,
lehetıségekhez képest legjobban fényálló, mészálló,
nagy fedıképességő, intenzív színő, diffúzióképes, véd
a csapóesıtıl, és agresszív gázoktól. A bevonat filmje
elasztikus, nem érdesedik.

Alap:

vakolat, beton, téglafal, építıipari lemezek, főrészporos
tapéták
A tiszta, szilárd, nem nedvszívó, szennyezıdésektıl
mentes alapokra elıkezelés nélkül felhordható. Egyéb
esetekben az elıkezelés a VOB, C rész, 3.1.4
bekezdés szerint.

Alapelıkészítés:

Alapréteg:
Fedıréteg:
Fontos útmutatás:

A Vollton- und Abtönfarbe-t max. 10% vízzel hígítani
Max. 5% vízzel hígítani
A sárga, arany, narancs és piros színek az organikus
pigmenttartalom miatt csekély fedıképességőek.Ezért
ajánlott az alaprétegnél 5-10% fehér homlokzat- vagy
beltéri festéket hozzákeverni. A *-gal jelölt színeket
kültérben csak Vollton-ként használni. Világosabb sárga
és vörös árnyalatok kialakításához a konstanssárga és
borvörös színeket kell használni. Lágyítótartalmú
alapokra nem hordható fel.

Kiadósság:

1 liter ca. 5-7 m² (rétegenként), az alap minıségétıl
függıen. A pontos értéket a helyszínen kell
meghatározni.

Felhordás:

ecsettel, hengerrel, szórással (alacsony és
nagynyomású vagy airless szórás)

Feldolgozási hımérséklet:
Tárolás:
Hulladékkezelés:

Ne használjuk +5ºC alatti hımérsékleten
hővös, de fagymentes helyen
Kulcs 57303 ÖNORM S 2100 szerint. Ne dobjuk a
háztartási hulladékba, ne engedjük a talajra, csatornába
vagy talajvízbe.

Munkaeszközök tisztítása:

használat után azonnal vízzel. Munkaszünet alatt a
festıszerszámot tartsuk a festékben.

ALAPOK ÉS
ELİKÉSZÍTÉSŐK
KÜLTÉRI FELÜLETEK
Új vakolat
Régi vakolat

2-4 hétig várni, szennyezıdéseket eltávolítani,
megtisztítani, oldószeres mélyalapozóval elıkezelni
Szennyezıdéseket eltávolítani, megtisztítani, a
javításoknak száraznak kell lenniük. Alapozás
oldószeres mélyalapozóval

Új betonfelület

Felületet megtisztítani, zsaluolaj, zsír és viasz
szennyezıdéseket megfelelı módon eltávolítani (pl.
gızborotva) Hibahelyeket homlokzati glettanyag 3 ca.
20% cement keverékével kijavítani, oldószeres
mélyalapozóval alapozni.

Régi betonfelület:

A felületet megtisztítani, hibahelyeket homlokzati
glettanyag 3 ca. 20% cement keverékével kijavítani,
oldószeres mélyalapozóval alapozni.

Azbesztcement lapok

Szennyezıdéseket eltávolítani, megtisztítani, alapozás
oldószeres mélyalapozóval
Hosszabb ideig az idıjárásnak kitenni,
szennyezıdéseket eltávolítani, felületet megtisztítani,
alapozás oldószeres mélyalapozóval, a falazat legyen
repedésmentes, száraz és kifugázott.

Klinkertégla-falazatok

Régi, hordképes zománc és
diszperziós festékbevonatok

Szennyezıdéseket eltávolítani, megtisztítani, fényes
helyeket felérdesíteni, alapozás oldószeres
mélyalapozóval, hagyni jól megszáradni

Régi, hordképes mőgyanta
vakolatok
Nem horképes zománc- és
diszperziós festékek,
mőgyanta vakolatok

Szennyezıdéseket eltávolítani, megtisztítani, alapozás
oldószeres mélyalapozóval
Festékréteget lemaratni, nagynyomású mosóval
megtisztítani,hagyni kiszáradni, alapozás
oldószermentes mélyalapozóval

Mész- cement- és
szilikátfestékek

Mechanikusan eltávolítani, felületet megtisztítani,
alapozás oldószeres mélyalapozóval, kétszer, nedves a
nedvesre

Festetlen mészhomokkı
falazat

Szilikátfestékkel elıfesteni

BELTÉRI FELÜLETEK
Mészhomokkı és klinkertégla
falazatok
Farost tartalmú lemezek
Hordképes zománc- és fényes
diszperziós bevonatok
Hordképes diszperziós
festékek és mőgyanta
vakolatok

Szennyezıdéseket, kivirágzásokat eltávolítani,
megtisztítani, alapozás oldószermentes mélyalapozóval
Felületet megtisztítani, viaszos lemezeket felcsiszolni,
alapozás impregnáló alapozóval
felületet megtisztítani, felérdesíteni, alpozás
oldószermentes mélyalapozóval
Felületet megtisztítani

Nem hordképes diszperziós
festékek és mőgyanta
vakolatok

Bevonatot lemaratni, vízzel lemosni és oldószermentes
mélyalapozóval alapozni

Enyves festékek

Az alapig lemosni, hagyni jól kiszáradni és oldószeres
mélyalapozóval lealapozni
Elıkezelés nélkül átfesteni

Főrészporos tapéták,
papírtapéták, mélynyomott
tapéták, üvegszövettapéták

