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Feelings Furniture Primer (Bútorfesték Alapozó)

Típus Vízhígítású, akrilát latex alapozó festék

Alkalmazhatóság Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb.
kezelésére. Használható még lealapozott fém és előzőleg
vízhígítású vagy katalizátoros festékkel festett felületek
átfestésére.

Felhasználási
javaslat

Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb.
kezelésére.

Műszaki adatok

Bázis festék A

Színskála A Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.

Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya és Bútorfesték színkártya

Fényességi fokozat matt

Építési anyag
kibocsátási osztálya

M1

Fedőképesség 6-8 m2/liter rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége,
porózussága, valamint a
felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l és 2.7 l

Hígító Víz

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Poliészter és nylon ecseteket
használjunk a festéskor. Airless fúvóka nagysága: 0.013” – 0.015”. Szükség
esetén hígítsa a festéket 10%-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Érintésszáraz 1 óra múlva, átfesthető 4 óra múlva.

Szárazanyag tartalom Kb. 35%

Sűrűség Kb. 1.3 kg/l

Tárolás Fagytól védendő
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma legyen 20 %
alatt, a levegő hőmérséklete legalább +8 oC legyen és a levegő relatív
páratartalma pedig legyen 80% alatt.

Előkészítés A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes
(zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila
terméket a penész eltávolításához. A csomókat és gyantás részeket
kezelje Tikkurila Knotting Lakkal. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal
javítson mindenféle repedést, szeglyukat, piszokfoltot, illetve simítsa az
egyenetlen felületeket. A már festett, kifényesedett felületeket csiszolja át.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
Figyelem: a festék elszíneződése, főleg világosabb színek esetében,
előfordulhat, főleg a csomós és gyantás részeknél előfordulhat. Az alábbi
fafajtáknál különös figyelemmel járjon el a csomós, gyantás részek
kezelésekor: tölgy, tíkfa, cédrus, duglászfenyő, mahagóni. A magas
olajtartalmú, illetve vízben oldható csersav tartalmú fafajták esetén a
száradási idő meghosszabbodik, illetve gyengítheti a kikeményedést, a
felületre való tapadást, elszíneződést okozhat.

Alapozó réteg Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A még festetlen felületekre
teljes egészében, a már kezelt felületekre helyenként vigye fel a Feelings
Bútor Alapozót. Porózus felületek alapozásakor hígítsa az Alapozót 10%-
ban, vigye fel a felületre, hagyja megszáradni, majd vigyen fel még egy
réteget, ekkor azonban már nem hígítsa az Alapozót.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.

Karbantartási útmutató A festés után egy hónapig ne tisztítsa a felületet, majd a következőket tegye:
tisztítsa a felületet pH-semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha kefével,
szivaccsal, vagy ruhával. A nagyon szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos
(pH 8-10) tisztítófolyadékkal egy rongydarabbal, vagy egy szivaccsal. Óvatosan
öblítse le a felületet.

A festés után egy pár hétig óvatosan bánjon a felülettel, mert a festék teljes
kikeményedése normál körülmények között kb. egy hónapig tart. Ha a felületet
mindenképpen tisztítani kell a festés után, tegye azt egy puha kefével vagy
rongydarabbal.

határérték Eu határérték erre a termékre (kategória/alkategória):A/g 30g/l(2010)
Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs A
veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: nincs További
információt lásd a biztonságtechnikai adatlapon, termékismertető prospektuson.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS -

-

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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