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Feelings Universal Primer (Univerzális Alapozó)

Típus Akrilát latex alapozó festék

Alkalmazhatóság Beton, vakolt, tégla, gipszkarton, farost és MDF lemezek
festésére
alkalmas. Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros
festékkel
festett felületek átfestésére.

Felhasználási javaslat Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros festékkel
festett felületek átfestésére.

Műszaki adatok

Bázis festék AP

Színskála Fehér, illetve a Tikkurila Symphony Színkártya világos színeiben színezhető.

Fényességi fokozat teljesen matt

Építési anyag kibocsátási
osztálya

M1

Fedőképesség 7-10 m2/l rétegenként.
A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a
felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító Víz

Felvitel módja Fehordható: ecsettel, hengerrel és szórással.
Hígítás: amennyiben szükséges, hígítsa max. 10 %-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50%
relatív páratartalom esetén

érintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva.

mosásellenállóság >2000-szer súrolható (DIN 53778)

vegyi ellenállóság Jó (ISO 2812-1)

hő ellenállóság 85ºC (ISO 3248)

Szárazanyag tartalom Kb. 36%

Sűrűség Kb. 1.4 kg/l

Tárolás Fagytól védendő.

Termékkód 726_0201

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070 Adószám:
10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu

http://www.tikkurila.hu/files/2587/feelings_universal_primer.jpg
http://www.tikkurila.hu/files/2587/feelings_universal_primer.jpg


FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5ºC
legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.

Előkészítés A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől
mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használja a megfelelő
Tikkurila terméket a tisztításhoz és a penész eltávolításához. A megfelelő
Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukakat, illetve
simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes és a frissen javított
felületeket csiszolja át. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Festés Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A még festetlen felületeket
teljes egészében, a már kezelt felületeket a javítások helyén alapozza
Feelings Univerzális Alapozóval.
Porózus felületek alapozásakor hígítsa az Alapozót 10%-ban, vigye fel a
felületre, hagyja megszáradni, majd vigyen fel még egy réteget, ekkor
azonban már ne hígítsa az Alapozót.
Párás helyiségek alapozásakor az Univerzális Alapozót megelőzően vigyen
fel a felületre egy réteg Feelings Víztaszító Alapozót.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.

határérték (cat A/g) 30g/l(2010) Feelings Universal Primer max. VOC-tartalma: 30g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI BESOROLÁS

-

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS
HULLADÉK KEZELÉS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést.
A használat során megkövetelt a gondos eljárás.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR -

-

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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