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DUNAPLASZT  KALAPÁCSLAKK  

 
MŐSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Akril,- vinil,- uretánnal módosított alkydgyanta alapú festék. Fémhatású pigmentet és egyéb 
adalékanyagokat tartalmaz. 
BTO 2430129910 
 
Választék: 
Dunaplaszt Kalapácslakk arany    Dunaplaszt Kalapácslakk kék RAL 5017 
Dunaplaszt Kalapácslakk barna    Dunaplaszt Kalapácslakk sötét kék 
Dunaplaszt Kalapácslakk bronz    Dunaplaszt Kalapácslakk világos kék  
Dunaplaszt Kalapácslakk ezüst    Dunaplaszt Kalapácslakk piros 
Dunaplaszt Kalapácslakk fehér    Dunaplaszt Kalapácslakk réz 
Dunaplaszt Kalapácslakk fekete    Dunaplaszt Kalapácslakk sötét zöld 
Dunaplaszt Kalapácslakk fekete-réz erezet  Dunaplaszt Kalapácslakk világos zöld 
 
 
Alkalmazási terület: Acél és öntöttvas felületek festésére alkalmas. Levegın száradó, dekoratív festék, 
kültéren korróziógátló alapozóra, beltéren közvetlenül, alapozás nélkül felhordható. 

 
Minıségi jellemzık: 
 

- Külsı…………………………………………………………………………….Színes, homogén eloszlású 
szuszpenziók 

- Kifolyási idı 20 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) 
 mérıpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, ….……………………………….. sőrő, tixotróp 
- Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003),  
 105 oC-on, 2 óra, min. %, …………………………………………… 50 
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max…………………... 10 
- Száradási idı (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on, óra, max. 
 (20-25 µm rétegvastagságban) 
 1. fokozat………………………………………………………………. 1  
- Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993), óra , 20 oC-on……… 24 
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat………………………………. 0 
- Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987) mm, min............................ 3 
- Keménység ceruzasorozattal (MSZ 9640/2:1989)………………………... H 
- Átvonhatóság(MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on, óra, min…………………… 4   
- Vízállóság (MSZ 9640/11:1983)…………………………………………….. felhordás után 8 nap elteltével 

tartósan vízálló. 
 

- Kiadósság: (MSZ 9650/22:1989)……………………………………………. 4-5 m2 / l (40-60µm 
rétegvastagságban) 
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Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973 elıírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12  
hónapig. 
 
Csomagolás: 0,25 l-es, 0,75 l-es, 2,5 l-es és 22 kg-os csomagolásban, ónozott acéllemez dobozban. 
 
Alkalmazás:  

A Kalapácslakk felhordása elıtt a fémfelületet oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. 

Ajánlott rétegvastagság 45-70 µm egy rétegben, szórással vagy felhordás -tagolt felületek esetén 
ecseteléssel. Nagy sík felületek esetén a felhordás TEDDY hengerrel, hígítás nélkül végezhetı. 

 

A kalapács-hatást létrehozó adalékanyag az egyéb típusú festékeket kráteressé teheti, ezért a 
festés során el kell kerülni az egyéb festékek szennyezésének lehetıségét, a használt 
eszközöket nagyon alaposan meg kell tisztítani! 

 

Hígítás: nem szükséges, a munkaeszközök tisztítására használjunk METALLUX Átvonó Lakk Hígítót. 
 
Tőzveszélyességi fokozat: II. tőzveszélyességi fokozatba tartozik. 
 
Veszélyes anyagtartalom: n-butil-acetát 25-30%, 1-metoxi-2-propilacetát 10 % 
 
VOC tartalom: 545 g/l 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
 R 10 Kevésbé tőzveszélyes. 
 R 36 Szemizgató hatású. 
 R 66 Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 

R 67Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 

S 1 Elzárva tartandó  
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.   

 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
2006. 
 
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. 


