MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX TILATEX
fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére

A Supralux Tilatex beltéri falfesték kiválóan alkalmas dekoratív, lélegző, matt
felületek kialakítására köszönhetően jó fedőképességének és fehérségének.
Nagyszerű választás beltéri új, vagy korábban diszperziós falfestékkel festett
hagyományos vakolatok, beton, gipsz és gipszkarton felületek festésére lakóés közösségi terekben. Összetétele, sűrűsége és viszkozitása különösen
alkalmassá teszi nagyobb festési munkák elvégzésére kereskedelmi,
intézményi vagy ipari környezetben, pl. irodák, iskolák, üzemcsarnokok)

1L
11 m2
Kiváló kiadósság

Lég- és páraáteresztő

Henger, ecset, airless
szórás

Jó fedőképesség

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Összetétel:

Kötőanyag:
Színező:
Oldószer:

Sűrűség:

max. 1.5 kg/dm3

VOC:

EU határértéke erre a termékre (cat.: A/a): 30g/L (2010) Ez a termék max. 29
g/L VOC-t tartalmaz.

Tulajdonságok:

Kiváló kiadósság: max. 11 m2/L/réteg
Mosható, nedves dörzsállósági osztály: V. (EN 13300:2001)
Matt felület
A bevont felület ellenáll az átlagos beltéri páratartalomnak
A festett felület nem lehet kapcsolatban folyamatosan vízzel, és nem lehet
állandó páralecsapódásnak kitéve.
A termék nem használható radiátor vagy egyéb meleg felület festésére
Lég- és páraáteresztő: pára-áteresztési besorolás: Magas (EN 1062-1:2004;
EN 7783-2:2000)

Szín:

Fehér

Kiszerelések:

2L, 4L; 8L; 15L

Felület előkészítés:

A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír és a por
eltávolítása érdekében mossa le a felületet. Frissen vakolt felületen, csak a
vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. Alapozzon Supralux
Impregnáló Mélyalapozóval, a felületi hibákat javítsa ki a megfelelő töltőanyaggal, majd hagyja megszáradni. Egyéb, korábban már festett vagy nem
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sztirol-akril kopolimer diszperzió (latex)
fehér, fényvisszaverő
víz

MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX TILATEX
fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére
homogén felületen végezzen próbafestést. Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában

Hígítás:

A festék felhasználásra kész, hígítást általában nem igényel. A hozzáadott víz
hátrányosan befolyásolhatja a fedőképességet és foltosodást eredményezhet. Amennyiben szükséges max. 5% vízzel (max. 7 dL 15 L festékhez) hígítsa.

Felhordás:

Felhordás előtt alaposan keverje meg. Festés közben a (felületi) hőmérséklet
legyen +5°C és +30°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. A legjobb
eredmény elérése érdekében használjon közepes 16-20 mm szálhosszúságú
hengert vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. A festéket 2 rétegben vigye fel, a
második réteg előtt várjon minimum 2-4 órát. Az esetleg lecseppenő festéket
azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal. Az eszközök vízzel tisztíthatók.

Száradás:

Az első réteg száradás 20°C és 50% relatív páratartalom mellett, jól szellőző
helyiségben:
• Száraz: 2 óra után
• Átfesthető: 4 óra után
Az eltérő hőmérséklet és/vagy a relatív páratartalom akár jelentősen is befolyásolhatja a száradási időt.

Rétegek száma:

min. 2 réteg

Kiadósság:

max. 11 m2/L/réteg sima, egyenletes, jól előkészített felületen

Tárolás:

A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen
napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban, függőleges helyzetben. +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES!

Lejárat:

Gyártási szám és lejárati idő (hó/év) a csomagoláson található.

Kiegészítő információ:

A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét
nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert
ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára
vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak.
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a
harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés
nélküli megváltoztatására.
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MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX TILATEX
fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére
Építési termék tájékoztató

Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5.
emelet által forgalmazott Supralux Tilatex termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)
(EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek
E rendelet alkalmazásában:
1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe
állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a
305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo
Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a
305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.
Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági
adatlapja
tartalmazza,
mely
elérhető
és
letölthető
a
https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási
módjáról, műszaki paraméterekről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki
adatlapon találhat információkat.

Kapcsolat:

Supralux Infovonal:
E-mail:
Cím:

Frissítés dátuma:

2021.07.12.

Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45C.
http://www.akzonobel.com/

06 80 200 505

info@supralux.hu
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet.

