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DUNAPLASZT  
Teraszfesték 

 
MŐSZAKI ADATOK: 
 
Felépítés: Különleges akrilát diszperziót, színezı és kopás-állóságot növelı pigmenteket tartalmazó 
festék. 
BTO 2430110000 
 
Választék:  
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK fehér 100 
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK krém 450 
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK szürke 200 
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK vörös 800 
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 600 
DUNAPLASZT TERASZFESTÉK zöld 610 
 
Alkalmazási terület: Alkalmas beton és aszfalt burkolatú kültéri és beltéri teraszok, sétányok, 
mőhelyek, garázsok, pincék padlózatának kopásálló, UV-álló festésére. Felhordható ecseteléssel, 
szórással és hengerrel, minimum két rétegben. 
Esztétikus kopásálló, csúszásgátló kültéri bevonatot ad. 
 
Minıségi jellemzık: 
- Külsı………………………………………………………………………….színes homogén szuszpenzió 
- pH érték……………………………………………………………………… 9 – 10  
- 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. %,………………………………………… 68 
-Sőrőség (MSZ ISO 2811:1990) g/cm3……………………………………. 1,5 – 1,7 
- Száradási idı 20 oC-on, perc, (MSZ ISO 1517:1993) 
 1. fokozat…………………………………………………………… 15 
 6. fokozat…………………………………………………………… 30 
- Átfesthetıség (MSZ 9650/24:1979)……………………………………… 4 óra múlva 
- Bevonat külseje…………………………………………………………….. egyenletes selyemfényő 
- 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. 
- Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra…………………………........ a  bevonat változatlan. 
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. 2 – 2,5 m2/kg 
         
Hígítás: Vízzel.  
Betonfelület esetében az elsı rétegnél minimum 20% hígítás szükséges! 
 
Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973 elıírásai szerint tárolva,  a gyártástól számított 12 
hónap. 
FAGYVESZÉLYES! 5 oC alatt tárolni tilos! 
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Csomagolás: 2,5 l-es, 4 l-es és 25 kg-s PE vödörben. 
 
Alkalmazás: A festék a felhordási módtól, és a festendı felülettıl függıen vízzel történı hígítást 
igényel. Beton esetében minimum 20 %-os hígítás szükséges az elsı rétegnél, a többi rétegeknél 
tartsuk be az alábbi felhordási módok szerinti utasítás. 
 
Felhordás, száradás környezeti körülményei: 
A festék +6oC, és +40oC közötti hımérsékleten, 30 – 70% közötti relatív páratartalom határai között 
hordható fel.  
 
Felület elıkészítése: 
A felületnek tapadó szennyezıdésektıl (zsír, olaj, por, sár) mentesnek kell lennie. A festék enyhén 
nedves felületre is felhordható. 
 
Felhordási módok: 
1. Ecsetelés, hengerezés: 
A festéket ecsettel vagy hengerrel történı felhordás esetén, beton alapra 20 %, egyéb alapra 5 % vízzel 
hígítjuk. Ecsetelésnél ügyelni kell az ecsetcsíkok eldolgozására, valamint arra, hogy a felületi hibákba 
(lyukakba) nem győljön össze vastag festékfilm, ugyanis vastag rétegben (500 µm) a film 
berepedezhet. 
 
2. Sőrített levegıs szórás: 
Ezt a módszert beton esetében nem alkalmazzuk, amennyiben mégis elkerülhetetlen, a beton felületet 
elınedvesítjük. A felhordáshoz max. 5%-os vizes hígítás elegendı. Meleg felület esetén célszerő a 
felületet vizes mosással 40oC alá hőteni. A porlasztást és a szórási távolságot úgy kell beállítani, hogy a 
felszórt festékfilm nedves legyen, tehát közvetlenül a szórás után még csillogjon. Száraz szórás esetén 
– tehát abban az esetben, amikor a szórt film már a szórás pillanatában lemattul – a felület nedvesítése 
elégtelen lesz, ekkor a festékfilm tapadása nem elégséges. 
 
A termék FAGYVESZÉLYES! 5 oC alatt tárolni tilos! 
 
 
Tőzvédelmi elıírás: IV. tőzveszélyességi fokozat. Nem tőzveszélyes! 
 
Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot nem tartalmaz. 
 
VOC tartalom: 9 g/l 
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. 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

 
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. 


