MŰSZAKI ADATLAP
DULUX SIMPLY REFRESH
CSEMPEFESTÉK

TERMÉKINFORMÁCIÓ
A Dulux Simply Refresh univerzális festékek modern sorozata, melyet az otthoni különféle felületek festésére,
felújítására fejlesztettek ki.
Dulux Simply Refresh Csempefesték vizes bázisú festék olyan felületek felújítására, festésére ajánlott,
mint pl függőleges felületű csempe, kerámia, márvány, porcelán. A festék beltéri használatra ajánlott.
Könnyen használható, nincs szükség alapozóra. A kapott bevonat nagyfokú ellenállóképességgel bír,
beleértve az ideiglenes vízzel való érintkezést is*. Tökéletes fali csempére való festéhez. Kiváló dekoratív
hatású, sima felületű bevonatot hoz létre.
* A festék függőleges felületen vízzel szemben való rövid ideig tartó érintkezéssel szemben ellenálló felületet
biztosít, beleérte a zuhanykabinokat is. Nem szabad vízszintes felületen: padlón, munkalapon, járlapon,
zuhanytálcán használni.
Megjegyzés: kétkomponensű termék.
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Az aktuális színeinkről érdeklődjön honlapunkon, árlistánkban, vagy szórólapjainkon.

MŰSZAKI ADATOK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Beltér

FÉNYESSÉGI FOK

Selyemfényű
· Pigment – szerves és szervetlen pigmentek
· kötőanyag – akril diszperzió
· Oldószer –víz

NÉVLEGES
ÖSSZETÉTEL

1,14 – 1,24g/cm3

SŰRŰSÉG

(kat.:A/j): 140g/l (2010). Ez a termék legfeljebb max 139g/lVOC-t tartalmaz.

VOC

· tapintásszáraz
· átvonható

SZÁRADÁSI IDŐ

(rétegenként kb +200C és kb 50% relatív
páratartalom mellett jó szellőzéssel)

– 1 óra múlva
– 4 óra után

A hőmérsékelt csökkenése és/ vagy a páratartalom növelése, valamint a festendő felület típusa meghosszabbíthatja a
száradási időt.
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RÉTEGEK SZÁMA
HÍGÍTÁS

Vízzel

EGYÉB
TULAJDONSÁGOK

·
·
-

Mechanikai ellenállás
vízzel való érintkezés ellenállása*
karcálló
nagyon jó tapadás
Egyéb
2in1 – alapozó és fedőfesték egyben
gyors száradás, rövid fimlképződési idő, - alacsony szagszint
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DULUX SIMPLY REFRESH
CSEMPEFESTÉK

MŰSZAKI ADATLAP

A termék alkalmazása
Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték kétkomponensű termék.
A "B" komponens belülről a csomagoláshoz rögzített tasakban található.
Festés előtt a "B" komponenset ÖSSZE KELL keverni a festékkel
1. Alaposan keverje fel a festéket. ,
2. Nyissa ki a tasakot és nyomja be annak teljes tartalmát a festékkel ellátott edénybe.
3. Alaposan keverje össze a két komponenst. - A keverési idő legalább 2 perc.
4. Az így elkészített festék használatra kész.
A festéket a "B" komponenssel való összekeverés után 48 órán belül fel kell használni. Ez idő után a festék

A TERMÉK
ELŐKÉSZÍTÉSE

tulajdonságai megváltoznak.
A festendő felületről távolítsuk el a sérült, festékbevonatot. A festendő felület legyen tömör, tiszta, teljesen
száraz, zsírtalanított, szeres szennyeződésektől mentes, mattított és pormentes.
1. A rosszul tapadó, máló, pergő, régi festékbevonatot teljesen el kell távolítani a felületről. Mossa le a felületet
vízzel a poros maradványok eltávolítása miatt, majd hagyja megszáradni.
2. A festék tapadását korlátozó szennyeződéseket el kell távolítani a felületről. Mossa le a szennyeződéseket
moszószeres vízzel. Hagyja megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani a felület alapos tisztítására, padló és
csempeápoló szerekkel.
3. Festés előtt a felületet alaposan meg kell mattítani finomszemcsés csiszolópapírral és portalanítani kell.
4. A fugákat durva szivaccsal vagy kefével alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől. A leváló szilikont
és a fugákat el kell távolítani.
FIGYELEM!
A festék közvetlenül a festett vagy festetlen felületre alkalmazható.
A megfelelően előkészített festendő felület elengedhetetlen a termék teljes tulajdonságaiank eléréséhez.

A FESTÉS
ELŐKÉSZÍTÉSE

· Festési körülmény:
- A környezet és a festendő felület hőmérsékelte legyen +10°C és +28°C között.
- A relatív páratartalom legyen 80% alatt.
A festési körülmények meghatározzák a rétegek száradási idejét és a kapott bevonat tulajdonságait.
· Ajánlott festési módszerek
- ecset; a zománcozásra használt puha, mesterséges sörtéjű ecsetek használatával érhető el a legjobb hatás.
- henger: 5-10mm-es flockhenger
·A festék paraméterei (végelges)
- ne hígítsa
- vigyen fel 2 réteg festéket. A második réteg felvitele előtt hagyjon 4 óra kötési időt.
- bőséges és elegendő festékmennyiséget vigyen fel a felületre hengerrel vagy ecsettel.
- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket.
Figyelem!
Nagy felületetek festéséhez egy gyártási sorozatból lévő festékeket használjuk. Sarzs szám a csomagoláson
található. A festett felületek 10 nap után teljesen használhatóak. Ezen idő alatt a festett felületet meg
kell védeni a karcolástól és a szennyeződésektől, valamint kerülni kell a felület tisztítását.
A festési munkák befejezése után szellőztesse a szobát , amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.
A festett felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószereket és puha szivacsot vagy ruhát.

FESTÉS

FESTŐSZERSZÁMOK
TISZTÍTÁSA

Festés után távolítsuk el a festőszerszámokról a festék maradékát, majd tiszta vízzel mossuk el a
szerszámokat. A kiürült festékesdoboz élelmiszer tárolására nem alkalmas.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
· Tárolás
Eredeti és szorosan lezárt csomagolásban +5°C feletti és 30°C alatti hőmérsékleten, zárt helyiségekben,
hőforrástól távol. Hagytól hőtől óvjuk.
Figyelem:
Vízbázisú termék. Fagyveszélyes.
· Szállítás
A jelenleg hatályos ADR- megállapodás szerint a termék nincs besorolva veszélyes anyagként. Szállítás:
fedett szállítóeszközben. Részletes útmutatás a biztosnágtechnikai adatlapon. (7 és 14 szakasz).

TÁROLÁS ÉS
SZÁLLÍTÁS

ÓVI TÉ K DÉ

K

A termék biztonságtechnikai adatlapján elérhető információk.
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DULUX SIMPLY REFRESH
C EMPEFE TÉK

TECHNIKAI ADATLAP

Gyártástől számított 4 év.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A

DOKUMENTUMOK

Biztonságtechnikai adatlap
e – a csomagolás biztonsága garantált

termékazonosító adatokat, a termék lejárati idejét a termék csomagolása tartalmazza.

KÖRNYEZET-

A festések között tegye a hengert és az ecsetet légmentesen zárható műanyagzacskóba
és nyelénél ragassza át őket ragasztószalaggal. Ez megakadályozza, hogy
kiszáradjanak, és tökéletes lesz a másnapi további használatra.
Festés után távolítsa el a festéket a festőszerszámokról egy újság segítségével, majd egy
edényben vízzel (ne folyóvízzel) mossa el a festőszerszámokat .

VÉDELEM

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK

A műszaki adatlapon szereplő információk nem minősülnek specifikációnak és nem jelentenek garanciát a
termék tulajdonságainak megszerzésére.
A műszaki adatlapon szereplő adatok pontosak és helytállóak, azonban a gyártó nem felelős a termék
tárolásáért, szállításáért és a felhasználásért, ezért ezek az információk nem jelenthetik a gyártó jogi
garanciális kötelezettségét a termék használata esetén rendeltetésével összeegyeztethetlen módon.
Az információ célja, hogy általános egészségvédelmi és biztonsági irányelveket nyújtson a termék
kezelésével, tárolásával és használatával kapcsolatos ismeretek alapján.
A törvényi rendelkezéseket és a harmadik fél jogait mindig be kell tartani. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki
lap tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Bármilyen észrevétel és kérdés esetén forduljon:
- T.: 06-80-200-505
- dulux.hu@akzonobel.com
-cím: Akzo Nobel Coating Zrt
Budapest, 1138
Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
2021 február
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