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Panssarimaali (festék)

Típus Aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmazó alkidfesték.

Alkalmazhatóság Horganyzott, könnyû fém- és acélfelületek kültéri festésére
alkalmas a használati utasítás szerint.

Felhasználási
javaslat

Bádogtetõk, ereszcsatornák, vízelvezetõk, burkolólemezek,
korlátok és acélszerkezetek.

Műszaki adatok

Bázis festék A és C

Színskála Panssarimaali alkidfesték színkártyája. Monicolor Nova színkártya A-val
és C-vel jelölt színeiben színezhetõ. (A kivételeket ellenõrizze a Használati
Utasítások Kézikönyvében.)

Színkártyák Kültéri festékek színkártya és Fémtetőlemez színkártya

Fényességi fokozat félfényes

Fedőképesség Kb. 8-12 m2/l. A fedõképességet a kezelendõ felület érdessége, porózussága,
valamint a kezelés módja és körülménye befolyásolják.

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

Hígító lakkbenzin 1050

Keverési arány amennyiben szükséges, hígítsa max. 5%-ban 1050-es lakkbenzinnel.

Felvitel módja Ecsetelés, szórás vagy tedihengerlés.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

A felület 3-5 órán belül száraz. Következõ napon újrafesthetõ.

Kopásállóság Jó.

időállóság Jó.

vegyi ellenállóság Ellenáll a terpentinnek, a lakkbenzinnek és a háztartási spiritusznak, azonban nem
tûri a nitro bázisú hígítót.

hő ellenállóság 80°C, ISO 4211-3.

Ellenállás olajoknak és
zsíroknak

Tûri a kenõolajat és a kenõzsírokat.

Szárazanyag tartalom Kb. 55%

Sűrűség 1,0 - 1,3 kg/l színtől függően, ISO 2811

Tárolás Tûri a hidegben történõ tárolást és szállítást.

Termékkód 400_6001/3

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/881/Panssarimaali.jpg
http://www.tikkurila.hu/files/881/Panssarimaali.jpg


FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A mosást, a locsolást vagy az esõt követõen a befestendõ felület legyen száraz. A
levegõ hõmérséklete ne csökkenjen +5ºC alá, a levegõ relatív páratartalma ne
emelkedjen 80% fölé. A felület hõmérséklete nem emelkedhet 40ºC-nál
magasabbra, mert a forró felületrõl az oldószer túlzottan gyorsan elpárolog és a
festéken légbuborékok jelennek meg, gyengül a tapadóképesség. Úgy idõzítse a
festést, hogy a festék filmhártyájának felülete az esti harmat leszállta elõtt
megszilárdulhasson.

Előkészítés Festetlen felület: az esetlegesen elrozsdásodott felületeket kaparóvassal és
drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa le. A felületrõl mosószerrel
mossa le a szennyezõdéseket, a sóoldatokat, a zsírt és az olajat. Gondosan
öblítse le vízzel, majd hagyja alaposan megszáradni. Dörzsöléssel távolítsa el
az esetleges fehér rozsdát. Az alumínium felületét érdesíteni kell a festést
megelõzõen. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel
kell helyileg átkenni. Ezt követõen 1-2 rétegben fesse át az egész felületet
Panssarimaali alkid festékkel. Két rétegben történõ felhordás különösen ajánlott
rossz állagú felületek esetében.

Korábban festett felületek: kaparással vagy drótkefével St 2-es fémtisztasági
fokig tisztítsa meg a felületet a leváló festéktõl és az esetleges rozsdától. Majd
mossa le mosószerrel, gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni.
A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg
átkenni. A fedõfestés is Panssarimaali alkid festékkel 1-2 rétegben történjen.

Festés A felhasználást megelõzõen gondosan keverje fel a Panssarimaali alkid
festéket, és szükség szerint 1050-es lakkbenzinnel 5%-ban hígítsa.
Ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással vigye fel a festéket. A hengerelt
felületet ecsettel kell lesimítani. Az esetleges árnyalati különbségek elkerülése
végett egy edénybe kielégítõ mennyiségû festéket készítsen elõ egy adott
egységes felület kialakítása érdekében. A festett felület csúszóssága úgy
csökkenthetõ, hogy a festékbe a Panssarimaali alkid festékhez tartozó
150 g/10 l csúszásgátló port kevernek. A csúszásgátló alkalmazásakor a festés
mindenképpen két rétegben történjen, amelybõl az utóbbi réteg tartalmazza
a csúszásgátló adalékot.

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

Karbantartási útmutató Handle the surface with care, ultimate durability and hardness is reached in
approx. a moth under normal circumstances. If cleansing is needed, use a soft
brush, a mop or a damp cleaning cloth.
After 1 month the surface can be cleansed with Huoltopesu (mixing ratio: 1 part
of Huoltopesu to 10 parts of water).
Clean soiled surfaces and stains with Huoltopesu (1:1). Rinse the surface carefully
after maintenance and let it get dry.

határérték (cat A/i) 500g/l(2010) Panssarimaali max. VOC-tartalma: 500g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

Ártalmas

Gyúlékony! Oldószeres benzint és báriumos pigmenteket tartalmaz,
aromatartalma kb. 17%. BELÉLEGZÉSE ÉS NYELÕCSÕBE KERÜLÉSE AZ
EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Lenyelés esetén
hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy
a címkét. Kerülje az oldószeres gõzök és a szóráskor keletkezõ ködpára
belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellõztetésrõl. A termékrõl
biztonságtechnikai adatlap kérhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A termék nem önthetõ csatornába, a vízrendszerbe, sem a
talajba. A folyékony festékhulladék a veszélyes hulladékok
lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz festékesdobozok
újrafeldolgozhatók, vagy ilyen lehetõség hiányában hagyományos
szemétlerakó helyre szállítandók.
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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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