Műszaki Adatlap
Krautol Innenlatex színezhető beltéri latexfesték
Felhasználási terület:

Szokványos igénybevételű beltéri fal és mennyezeti felületekre alkalmazható. Különösen jól
használható
strukturált
felületek
színes
bevonására vékony rétegben illetve nagy, egybefüggő felületek festésére. A festék minimális
emissziójú és oldószer mentes (E.L.F.), ezért
különösen alkalmas munkahelyeken, lakó és pihenő helyiségekben, ahol tartós az emberi jelenlét.
Tulajdonság:

Vízbázisú, természetes illatú, magas fedőképességű, kiváló nedves tisztíthatósági fokkal rendelkezik. Diffúzió képes, nagyon könnyen és
kényelmesen feldolgozható, a hengeren nem érezhető ellenállás érzés.

Csomagolás:

Vödör, 10 liter 5 liter, 2,5 liter

Szinezés:

A Krautol Color színezőrendszerrel szinezhető. A
felhasználás
előtt
ellenőrízzük
a
színeggyezőséget! A Bázis3 színezés nélkül nem
alkalmazható. A Bázis1 alkalmazható fehér
festékként színezés nélkül is.
Anyag szükséglet:

Sima alapfelületen rétegenként kb. 100 ml/m 2.
Pontos szükségletet csak egy próbaréteg felhordása után lehet megállapítani.

Összetétel:

Polivinilacetát diszperzió, víz, titándioxid, ásványi
töltőanyagok, adalékanyagok
.
Biztonsági intézkedések:

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Szükséges Alapfelületek:

Az alapnak szilárdnak, tisztának, hordképesnek és
minden elválasztó anyagtól mentesnek kell lennie.
A nedvszívó alapok előkezelése szükséges erre
javasoljuk a Krautol Grundierungot.

EUH 208 1,2 benziosothiazol-3(2H)-on, 2-metyl2H-isothiazol-3-on -t tartalmaz. Allergiás reakciót
válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Hulladék kezelés:

Feldolgozás:

Ecsettel, hengerrel és szórással. Az első színréteget max. 2% vizzel higítva hordjuk fel, majd a
végső réteget higítatlanul. A henger ideális
szálhosszúsága 12-14 mm. A szerszámokat azonnal vízzel öblítse le! Ne használja +5C°alatt vagy
+30 C° felett!

Újrahasznosításhoz csak teljesen üres edényt
adjon le! Háztartási hulladékkal együtt ne dobja ki!
Csatornába, nyílt vizekbe ne kerüljön! Folyékony
állapotú festékmaradványokat a veszélyes
hulladéktárolókban kell elhelyezni. Beszáradt
festéket az építési törmelékkel együtt lehet
elszállítani.

Tárolás:
Száradási idő:

Normál körülmények között a második réteg
festék 2 óra múlva felhordható. Amennyiben tapintásra még nem száraz a felület, várjon hosszabb
időt!

Száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó!

Eltarthatóság:

Eredeti, felbontatlan
hónapig eltartható

edényben

minimum
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Műszaki tanácsadás:
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok alkalmazástechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanács-adóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.
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