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Biomin  beltéri falfesték  
 

Termékleírás: Matt, beltéri  szilikátfesték, jó fedıképesség, (kontrasztarány osztály 1), 
emissziószegény, oldószer- és lágyítómentes, nagy vízgızáteresztıképesség (sd<0,01 
m) 

Szín: Fehér 
Felhasználási terület: Nagyértékő festék mőemlékvédelmi épületek, óvodák, orvosi rendelık, iskolák stb. 

Beltéri festésére. Különösen alkalmas ásványi felületek, mint vakolat, beton, 
gipszkarton megfelelı alapozás utáni festésére. 

Kötıanyag: Káli-vízüveg stabilizátorokkal 
Higítószer: Víz  
Színezhetıség: Pasztell színekben Sefra Silikat Voll- und Abtönfarbe-val. Sötétebb színekben gyári 

színbeállítás szükséges. 
Feldolgozás: Ecsettel és hengerrel és szórással (airless: dőzni: 421-521, szőrı: fehér, 50 mash)) 
Alap: Az alap hordképességét megvizsgálni, az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Erısen 

nedvszívó alapokat SEFRA Silikatgrundfestiger LF-vel alapozni.. Szakszerő elıkészítés 
után minden fent említett alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul távolítsuk 
el. Nem szívó alapok, mint pl. régi diszperziós bevonat, Raufaser-festék, és tapéták 
alapozás nélkül átfesthetık . 

Rétegfelépítés Alaprétegnél kb. 10 % -os,  a befejezı rétegnél kb. 5 %-os higítást alkalmazzunk.  
Kiadósság rétegenként: 200-300 g/m².  Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet 

függvényében változhat. Kötelezı érvényő kiadósságot csak az objektum ismeretében 
lehet közölni.. 

Feldolgozási hımérséklet: Legalább + 5° C  és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthetı 4-6 óra 
múlva. 

Munkaeszközök  tisztítása: Használat után azonnal vízzel. 
Tárolás: Hővös, de fagymentes helyen. A felnyitás után lehetıleg hamar használjuk el 

(környeztkímélı konzerválószert tartalmaz). 
Kiszerelés: 25 kg 
Szállítás: Különleges intézkedésék nem szükségesek 
VOC-tartalom: Kat. (A/a) 75 g/lit (2007) 30 g/lit (2010). Ez a termék  <30 g/lit tartalmaz.. 
Megsemmisítés: Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahsznosításra. A beszáradt 

anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendı. A nem beszáradt festéket 
tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenırzött hulladékkezelınél leaddni. 

 
A  nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati 
tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.  A feldolgozási lehetıségek 
sokfélesége miatt minden egyes  alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért  ezek alapján semminemő 
kötelezettség és felelısség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. .A      
mőszaki   fejlesztés következtében megjelenı  új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét. 
 

 


