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UREX LAKK 005 

Alapozó lakk 
MŐSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Poliizocianát-prepolimer alapú, egykomponenses, a légnedvesség hatására kikeményedı, 
poliuretán filmet képezı lakk, mely UREX SZÍNEZİPASZTÁKKAL színezhetı. 
BTO 2430129910 
 
Választék: 
UREX LAKK 005 
UREX SZÍNEZİPASZTA RAL SZÍNEKBEN 
 
Alkalmazási terület: Elsısorban min. B 200 szilárdságú és max. 3% víztartalmú betonfelületek 
alapozására, impregnálására szolgál. Filmje kiváló lúgállósággal rendelkezik, így új, még lúgos 
kémhatású betonszerkezetek és –elemek alapozására is alkalmas. Kitőnıen tapad a betonfelületen, 
növeli a betonon vagy egyéb porózus anyagon a tapadást, így oldószermentes poliuretán 
vastagbevonatok, pl. DUNAPLASZT URETÁL TIXOTRÓP BEVONÓANYAG, alkalmazásánál. 
Használható továbbá a SZILOPLASZT FUGA- ÉS RÉSTÖMÍTİ MASSZA tapadásának javítására. 
 
ÉMI vizsgálati jegyzıkönyv száma: M-275/1996. UREX SZÍNEZİPASZTÁVAL 80/20 arányban 
színezve önálló padlófestékként is használható.  
 
Minıségi jellemzık: 
- Külsı………………………………………………………………………….világossárga színő folyadék 
- Kifolyási idı 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)  
 mérıpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min…………………………… 40 
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),  
 105 oC-on, 2 óra, min. %,………………………………………… 46 
- Száradási idı 20 oC-on, (MSZ ISO 1517:1993)  
 (min. 50% relatív légnedvesség-tartalomnál) óra, max. 
 1. fokozat,óra………………………………………………………. 1 
 teljes átkeményedés..................................................................48 
- Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979),...............…………….................... a felhordást követı 24 óra elteltével – 
        célszerően 48 órán belül – vonható át 
        DUNAPLASZT URETÁL, 

SZILOPLASZT termékekkel. 
- Sőrőség (MSZ ISO 2811:1990) kg/m3…………………………………… 1021 
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat……………………………. 0 
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. 5 m2/kg 
 
Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított 6 hónapig. 
 
Csomagolás: 5 és 25 kg, ónozott acéllemez dobozban, ill. kannában. 
 

Alkalmazás: Tiszta, pormentesített, min. B 200 szilárdságú, és max. 3% nedvességtartalmú 
betonfelületre, ill. egyéb porózus felületre hordható fel. 

Felhordását ecseteléssel, vagy szórással kell végezni. A munkatér relatív légnedvesség tartalma 
lehetıleg 50-65% között legyen, 50%-nál alacsonyabb légnedvesség-tartalom esetén ugyanis a 
kikeményedés ideje lelassul. 
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Az alapozott betonfelület a lakk felhordását követı 24 óra elteltével, ill. célszerően a felvitel után 48 
órán belül vonható át az adott rendeltetési célra szolgáló DUNAPLASZT URETÁL BEVONÓANYAG, és 
SZILOPLASZT FUGAMASSZA termékekkel (lásd e termékek ismertetıiben közölteket is). 

A használatot követıen a munkaeszközök megtisztítására UNIVERZÁLIS PARKETTLAKK HÍGÍTÓ 
alkalmazható. 
 
Hígítás: METALLUX ÁTVONÓLAKK HÍGÍTÓVAL 
 
Tőzvédelmi elıírás: az II. tőzveszélyességi fokozatba tartozik. 
 
Veszélyes anyagtartalom: kb. 25% xilolt, 25 % metoxi-propilacetátot, kb. 3% etilbenzolt tartalmaz. 
 
VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC- tartalmaz 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
 R 10 Kevésbé tőzveszélyes. 
 R 20/21/22 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 
 R 36/37/38 Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 

S 1 Elzárva tartandó 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! 
S 23 A keletkezı gızt nem szabad belélegezni. 
S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást. 
S 26 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.  
S 28 Ha az anyag a bırre kerül bı szappanos folyóvízzel le kell mosni. 
S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális 
hulladékgyőjtı helyre kell vinni 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 
orvosnak meg kell mutatni 
S 51 Csak jól szellıztetett helyen használható 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


