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Betolux (Padlófesték)

Típus Uretánalkid festék.

Alkalmazhatóság Beltéri betonfelületek festésére. Fára és falemezekre, valamint
fémfelületekre is használható. Kültérben a fémfelületeket
antikorróziós alapozóval kell lekezelni. Lásd a használati utasítást.

Felhasználási
javaslat

Enyhe mechanikai és kémiai terhelésnek kitett lakóterek,
üzlethelyiségek és raktárak padozatának, pincék, lépcsôk,
szaunák, mosó- és fürdôhelyiségek, garázsok, istállók festésére
alkalmas.

Műszaki adatok

Bázis festék A és C

Színskála Tikkurila Padlózati színkártya és majdnem az összes árnyalat a Tikkurila
Symphony Színkártyáról.

Színkártyák Padlózati színkáryta

Fényességi fokozat fényes

Fedőképesség Betonpadlók kb. 7 m²/l, fém- és fafelületek kb. 11 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

Felvitel módja Ecsettel, szórással vagy hengerrel.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Porszáraz 1-2 óra elteltével. Újrafesthetô kb. egy nap elteltével. Használatba
vehetô a festést követô napon.
A nagy igénybevételnek kitett felületek – mint pl. garázs – csak néhány nap
múlva.

mosásellenállóság Jó.

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

hő ellenállóság 120ºC, a világos színek magas hõmérsékleten besárgulnak.

Szárazanyag tartalom Kb. 50 %

Sűrűség Kb. 1,0 - 1,2 kg/l, ISO 2811
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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: a száraz, minimum egy hónapos betonpadlókról és
felületekrõl emulziós mosással távolítsa el a szennyezõdéseket, olajat és zsírt,
majd gondosan öblítse le a felületet. Az esetleges cementfelúszást csiszolja le a
felületrõl. Tisztítsa meg a fa, illetve a falemez felületeket a por-, zsír- és
olajszennyezõdésektõl. A fémfelületekrõl 1050-es lakkbenzinnel távolítsa el a
szennyezõdéseket, olajat és zsírt, a rozsdát pedig kaparóvassal és drótkefével kell
eltávolítani. Szükség esetén a fémfelületeken Rostex rozsdagátlóval lehet
alapozófestést végezni.

Korábban festett felületek: mossa le a festett felületet lúgos mosószerrel
(Maalipesu), majd gondosan öblítse le vízzel. Távolítsa el a régi, leváló festéket.
Alaposan csiszolja meg a felszínt.

Festés Használat elõtt gondosan keverje fel a festéket. A felhordás ecsettel, hengerrel
vagy szórással történhet 1-2 rétegben. Két réteg esetében az alapozáskor hígítsa
a festéket 1050-es lakkbenzinnel 20-30%-ban.
A fedõfestést egy nap elteltével végezhetjük köztes csiszolás után, hígítatlan vagy
enyhén hígított festékkel vékony rétegben.

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

Karbantartási útmutató Clean the surface with a brush, a roller or a rag. Clean soiled surfaces with
cleaning supplies using neutral (pH 6-8) detergent.

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

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

Gyúlékony! Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. Kerülje az
oldószeres gõzök/szórás során keletkezõ ködpára belélegzését. Gondoskodjon a
hatékony szellõztetésrõl. A termékrõl biztonságtechnikai adatlap kapható.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A termék nem önthetõ sem 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. 256

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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