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Empire (Zománcfesték)

Típus Tixotropikus (kocsonyás) alkidfesték.

Alkalmazhatóság Kül- és beltéri fémfelületek, beltéri fa, faforgács, farost festésére
alkalmas
a használati utasítás szerint. Az Empire egyenletes felületet
képez, különösen
ecsettel való felhordásnál.

Felhasználási
javaslat

Bútorok, beltéri nyílászárók, fûtõtestek festésére alkalmas.
Kültéren csak tetõvel védett helyre javasolt!

Műszaki adatok

Bázis festék A és C

Színskála Bútorfesték színkártya és Tikkurila Symphony színkártya.

Színkártyák Bútorfesték színkártya és Tikkurila Symphony 2436 színkártya

Fényességi fokozat félmatt

Fedőképesség 10-12 m2/l.

Kanna méretek 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 0.333 l

Hígító lakkbenzin 1050 és Spray hígító 1032

Felvitel módja Ecsettel vagy szórással.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Porszáraz 3 óra elteltével.
Újrafesthetõ egy nappal a festést követõen.

mosásellenállóság Jó, amennyiben hagyományos mosószereket alkalmazunk.

vegyi ellenállóság Ellenáll a terpentinnek, lakkbenzinnek és a háztartási alkoholnak, de nem tûri
a nitro bázisú hígítót.

Ellenállás olajoknak és
zsíroknak

Ellenáll a növényi olajnak, állati erdetû zsíroknak, kenõzsírnak és kenõolajnak.

Szárazanyag tartalom 50% Fehér

Sűrűség 1.2 kg/l Fehér, ISO 2811

Tárolás Bírja a hûvös helyen történõ tárolást és szállítást.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A festendõ felület legyen száraz, a hõmérséklet legalább +5ºC, a levegõ relatív
páratartalma pedig 80% alatt legyen.

Előkészítés Új, festetlen felületek: távolítsa el a por-, zsír- és egyéb szennyezõdéseket.
Beltérben végezzen alapozófestést Jehu alapozóval. Az acél-, horganyzott,
illetve alumínium felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozófestékkel.
A kültéri és a nedves beltéri alumínium felületeket mindenképpen kezelje le
Rostex Super Metal Primer alapozóval.

Festett felületek: mossa le a festett felületet Maalipesu-val (Cleaning Agent),
majd gondosan
öblítse le vízzel és alaposan szárítsa meg. Távolítsa el a leváló részeket
kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felszínt. Távolítsa el a csiszolás
során keletkezett port. Glettelje ki a lyukakat és mélyedéseket.

Festés Használat elõtt az Empire festéket nem kell felkeverni, csak hígítás esetén.
Ecsetelést megelõzõen hagyjuk egy ideig kocsonyásodni. Ecsettel történõ
felhordásnál hígítható 1050-es lakkbenzinnel max.10%-ban, szórópisztoly
alkalmazásakor 1032-es Ruiskuohenne hígítóval max. 10-20%-ban. Ecsettel
vagy szórással 1-2 rétegben kell felhordani.

Szerszámok tisztítása Festõszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.

Karbantartási útmutató Earliest after one month after painting: Clean dirty surfaces with a neutral
detergent solution (pH 6-8) using for example a sponge or damp cloth. For very
dirty surfaces use weak alkaline detergent solution (pH 8-10) using a mop,
sponge or damp cloth. Rinse the surface well.

The surface achieves its final hardness and durability after one month under
normal conditions, therefore the surface should be handled with care during that
time. Use smooth brush, damp cloth or mop to clean the surface, if it is
necessary.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

Tűzveszélyes

Gyúlékony! Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. Gondoskodjon
a kielégítõ szellõztetésrõl. Kerülje az oldószeres gõzök/szórás során keletkezõ
ködpára belélegzését. Ha véletlenül lenyeli, azonnal keresse fel orvosát és
mutassa meg a konténert vagy cimkét. Ne kerüljön gyerekek kezébe! Contains
methylethylketoxime and cobalt octoate. Allergiás reakciót okozhat. A termékrõl
biztonságtechnikai adatlap kérhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A termék nem önthetõ csatornába, sem a vízrendszerbe vagy a
talajba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok
lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok
újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos
szemétlerakó helyre szállíthatók. 257
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A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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