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Optiva 2 (beltéri falfesték)

Típus Teljesen matt, vízhígítású akrilát festék beltéri falak és
mennyezetek festésére és alapozásához.

Alkalmazhatóság Vakolt-, beton- és gipszkarton felületekre.

Felhasználási
javaslat

Vakolt-, beton- és gipszkarton felületekre.

Műszaki adatok

Bázis festék AP

Színskála A Tikkurila Symphony színkártya színei szerint.

Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya

Fényességi fokozat teljesen matt

Fedőképesség 14 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 és 9 l

Hígító Víz

Keverési arány Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Èrintésszáraz ½ óra elteltével és átfesthető 2 óra múlva.

Szárazanyag tartalom Kb. 55%

Sűrűség 1,47 g/cm3

Tárolás Fagytól védendő. Lezárt kannákban, száraz beltérben tárolandó, 5 – 25°C
hőmérsékleten
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C
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 és a tisztításhoz. A megfelelő Tikkurila
töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az
egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve

Festés Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 1-2 réteg Optiva 2
festéket a felületre, a festendő felület állapotától függően. A még festetlen
felületekre vigyen fel két réteg Optiva 2 festéket.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.

határérték Cat. A/a. Acceptable content VOC since 2007r. - 75 g/l. max. VOC-tartalma: 75
g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során
megkövetelt a gondos eljárás. További információért kérje a termék biztonsági
adatlapját a Tikkurila Kft.-től.

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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