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DUNAPLASZT 

PVC és GUMI Festék 
 

MŐSZAKI ADATOK: 
 
Felépítés: Különleges akril és poliuretán diszperziót, színezı és kopás-állóságot növelı pigmenteket 
tartalmazó festék. 
BTO 2430110000 
 
Választék: 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK barna 500 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fekete 300 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fekete fényes 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fehér 100 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK krém 450 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK sárga 400 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK szürke 200 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK vörös 800 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK zöld 600 
DUNAPLASZT PVC és GUMI LAKK 001 
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK minden RAL színben 
 
Alkalmazási terület: Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-bıl készült tárgyak, valamint kemény és 
lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI ) festése (pl. külsı mőanyag redıny, PVC 
esıcsatorna, mőanyag ablakkeret gumi profil, gépkocsi abroncs stb.).  
Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló bevonat. Ecseteléssel, szórással, hengerrel hordható fel egy vagy két 
rétegben. 
 
Minıségi jellemzık: 
- Külsı………………………………………………………………………….színes homogén szuszpenzió 
- pH érték……………………………………………………………………… 8-9 
- Kifolyási idı 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)……………………………… erısen tixotróp, nem mérhetı 
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),  
 120 oC-on, 2 óra, min. %,………………………………………… 54 
-Sőrőség(MSZ ISO 2811:1990) g/cm3……………………………………..1,05-1,20 
- Száradási idı 20 oC-on, óra, (MSZ ISO 1517:1993) 
 1. fokozat…………………………………………………………… 0,5 
 6. fokozat…………………………………………………………… 24 
- Átfesthetıség (MSZ 9650/24:1979)……………………………………… 1 óra múlva 
- Bevonat külseje…………………………………………………………….. egyenletes selyemfényő 
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999)fokozat…….……………………..... 0  
- Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm., min. ……………….. 4 
- Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990)……………………………………… megfelelı 
-Vízállóság (MSZ 9640/11:1983)…………………………………………... 24 órán át tartó vízbemerítés után a   
                                  bevonat változatlan. 
-Mosószerállóság(MSZ 9640/13: 1988)  
 8 órán át  tartó mosószeroldatban merítés után........................a  bevonat változatlan. 
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-Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra…………………………......... a  bevonat változatlan. 
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. 4-6 m2/kg 
         
Hígítás: Hígítani nem szükséges, de vízzel lehet. 
 
Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973 elıírásai szerint tárolva,  a gyártástól számított 12 hónap. 
FAGYVESZÉLYES! 
 
Csomagolás: 0,75 és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban, 8 literes mőanyag vödörben. 
 
Alkalmazás: Tisztítsuk meg a PVC vagy GUMI felületét mosószeres vízzel. Ecsettel, hengerrel vigyük fel 
egy vagy két rétegben a DUNAPLASZT PVC ÉS GUMI FESTÉKET. A második réteget két órás száradás 
után alkalmazhatjuk. 24 óra múlva a felület igénybe vehetı. 
FAGYVESZÉLYES! 
 
Tőzvédelmi elıírás: IV. tőzveszélyességi fokozat. Mérsékelten tőzveszélyes! 
 
Veszélyes anyagtartalom: 3 % N-metil-2-pirrolidon 
 
VOC tartalom: A termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
 - 
 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 
 S24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007. 
 
A termékeinkrıl szóló mőszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek 
azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat 
tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelısséget nem vállalunk. 


