
 
 

DEKOROL Alkydgrund 
Univerzálisan felhasználható mügyanta alapozó, aromamentes 

 
Felhasználás: 
- Bel- és kültérre 
- Különösen fa és vas alapokra alkalmas. Alkalmazása nem vasfémeken nem ajánlott 
 
Elönyei: 
- Környezetbarát 
- Jó állóképesség 
- Jó csiszolhatóság 
- Jó fedöképesség 
- Tökéletes kitöltöképesség 
- Òlom és krómmentes 
 
Fö tulajdonságok:  
Terméktípus Mügyantaalap, aromamentes 
Színtónusok Fehér, fekete, barna, zöld, sárga 
Fényesség Matt 
Kötöanyag Speciális alkidgyanta aromamentes 

benzinben. 
Higítás Sefra higító 
Csomagolás 750 ml , 2,5l–es kiszerelésben 
Alkalmazási példa Fa és vas bel- és kültéri 

alapozására. 
Tulajdonságok Könnyü megmunkálás, jó 

fedöképesség, kiadós, 
vízlepergetö, jó tapadás, 
cseppmentes, jó csiszolhatóság, 
tökéletes kitöltöképesség. 

Feldolgozás Kenés, mártás, szórás 
Technikai adatok:  
Viszkozitás 60-75 s (DIN pohár, fuvóka 6mm) 
Szilárdanyagtartalom Kb. 70%  
Sürüség Kb. 1,2 g/cm3 , színtónustól függ 
Kiadósság 8-10 m2/l 
Száradás  Porszáraz: kb. 2 óra után 

Ragadásmentes: kb. 5 òra után 
Átkenhetö: kb. 24 óra után 

Tapadás Nyers fát elöször Novalux 
Imprägniergrund-al kezeljük le. 

Ajánlott rétegsürüség Kb. 25- 30 µm (száraz) 

Balesetmegelözés, 
egészsegvédelem: 
Börrel, szemmel való érintkezést, 
lenyelést mellözzük. Jól szellözö 
helyen alkalmazzuk. 
Kövessük a csomagoláson 
feltüntetett biztonsági útmutatóban 
leírtakat. Védelmi intézkedéseket 
tartsuk be. 
 
Környezettoxikai tulajdonságok: 
A terméket ne használjuk 
játékszereken, gyermekbútorokon 
és más tárgyakon ami közvetlenül 
élelmiszerrel vagy ivóvízzel 
érintkezik. 
 
Hulladék eltávolítása: 
Kövessük a biztonsági adatlapon 
és a cimkén leírt utasításokat. 

 
Alkalmazási példa: 
Az alap legyen száraz, tiszta, por- 
zsír- , olaj- és viaszmentes. A 
felületet megmunkálás elött jol 
csiszoljuk meg. Régi festett felületek 
tartóképességét ellenörizzük. 
Faalapozás: 
A faalap legyen gyantamenes, jól 
lecsiszolt, megengedett 
fanedvességtartalom 12%. 
Gyantadús fafajtákat megmunkálás 
elött nitrohigítóval mossuk le.  
1. lépés:  a fát megfelelö alapozóval 
impregnáljuk (Novalux 

Imprägniergrund) száradás 24 óra 
ezután csiszoljuk meg a felületet.  
2. lépés: a Dekorol Alkydgrund-ból 
1-2 réteget vigyünk fel száradás 24 
óra. Ezután vigyünk fel 1-2 réteg 
fedölakkot pl.: Dekorol 
Universallack, egyes rétegek 
száradási ideje  12 óra.  
Fémalapozás:  Az alap legyen 
rozsdamentes.  
1 lépés: Rozsdásodásgátlóval 
alapozzuk le a felületet. Pl.: Ferro 
Kor. 

2. lépés: a Dekorol Alkydgrund-ból 
1-2 réteget vigyünk fel alaptól 
függöen. Száradási idö 24 óra. 
Ezután vigyünk fel 1-2 réteg 
fedölakkot pl.: Ferro Industrielack.  
 Ùtmutató: Magas páratartalom 
(75% felett) és alacsony 
hömérséklet (10 °C alatt) 
meghosszabítja a száradási idöt. 
Használat elött a terméket jól 
keverjük fel.

 

Adatlap érvényessége: 2004.01.29-töl 
Ez az adatlap megjelenése óta minden elözö technikai és biztonsági útmutató elveszti érvényességét. 


