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Biopin - Falfesték 
Általános termékleírás 
Termékleírás A biopin falfesték egy oldószermentes légzésaktív felületet képez. Plafonok és falak belté-

ri felületkezeléséhez erős fedőhatással, jó kiadóssággal és mosásálló felülettel a DIN 
53778 szabványnak megfelelően. Matt fehér, de a szín kialakításához a biopin 
szinezőpaszta használatos. Fedőképességi besorolás: 2 azaz 6,5 m2/l. 
Nedvesdörzsölésállósági besorolás: 3. 

Felhasználási terület Kőre, vakolatra és gipszre valamint fűrészporos, üvegszálas, textil és papír tapétákra 
beltérben.  

Összetétel Kötőanyag: tungfaolaj, saflorolaj, modifikált kolofónium 
 Oldószer: víz 
 Pigmentek és töltőanyagok: titándioxid, lithopone (fehéragyag) 
 Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgeálószer, ólom- és báriummentes szárító-

adalék kombináció és stabilizátor 
Szín fehér (matt) 
Tárolás Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen. 
Eltarthatóság Zárt állapotban legalább 1 évig eltartható. 
Kiszerelés 5 l.; 10 l.; 
Veszélyesség Nincs veszélyességi jelölés.   
Műszaki adatok 
Specifikus súly ca. 1,45 g/ml  
Viszkozitás tixotróp 
Gyulladáspont nincs 
Felhasználás 140-170 ml/m2 rétegenként normális nedvszívó felületnél.  
Száradási idő 20 oC közepes páratartalomnál 4-5 óra múlva száraz és újrafesthető. Teljes átszáradás 1 

napon belül. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt. 
Feldolgozási útmutató 
Alkalmas alapfelületek Vakolat, gipsz, kő és más ásványi alapok, textil-, fűrészporos-, üvegszálas-, papírtapétákra, 

gipszkartonra és régi festett falfelületekre. Latex vagy egyéb tapétákra nem kenhető. 
Felületi kívánalmak Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiailag semle-

gesnek kell lennie. 
Feldolgozás Felhordható korongecsettel, hengerrel vagy szórással. 12 oC alatt ne használjuk. 
Hígitás Vízzel hígítható. 
Felhasználás Alkáli ásványi alapokat (pl. friss mész) 4%-os timsóoldattal semlegesíteni. Homokos vakola-

tokat mélyalapozóval előkezelni. Átütő alapoknál (pl. víz- és nikotinfoltokat, rostokat) biopin 
alapozófestékkel vagy a kereskedelemben kapható szigetelő alapozóval előkezelni. 

Befejezés A biopin falfestéket egyenletesen és bőségesen kell felhordani. Általában egy réteg elég, 
de új fűrészporos tapétánál és erősen nedvszívó vagy kontraszt színeknél, sötét alapoknál 
pl. gipszkarton egy második réteg is elkelhet. Első réteget 5-10 % vízzel érdemes hígítani. 

Felújítás Új réteget viszünk fel. 
Szerszámtisztítás Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni.  
Biztonsági intézkedések Gyermekektől jól elzárva és jól lezárva tartandó!  
Hulladékkezelés A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A 

beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres festékes 
vödröt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni. 
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Utasítások:A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredmé-
nyein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell meg-
ítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március 
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