
 
DupaMatt W 
Penészgátló tulajdonságú, matt speciális beltéri fa lfesték -Megoldás a kritikus alapfelüle-
tekre. 

 
Tulajdonságai:  Oldószert tartalmazó matt, feszültségmentes, mosás és dörzsölés álló, tároláskor 
és felhordáskor fagyra nem érzékeny, alkáli rezisztens, aromamentes rendkívül széles körben 
felhasználható beltéri falfesték. A DupaMatt rendkívüli fedıképességő (99,8% DIN 53 778 szerint), 
vízpára áteresztı, száradás után teljesen szagmentes falfesték. 
Alkalmazási terület: Különösen alkalmas kritikus, elszennyezıdött alapfelületeken, pl. enyves- 
olaj- vagy mészfestéseknél.  Alkalmas gipszes felületekre, fa- és faforgácslapokra, kiszáradt be-
ázási foltok, zsír, nikotin, korom szennyezıdések esetén is, komolyabb elıkészítés és alapozás 
nélkül felújításhoz és új felületek festéséhez. Használható továbbá penészedésnek kitett felületek 
felújító festéséhez is. 
Fényességi fok:  Matt DIN 53 778 szerint Szín:  Fehér. 
Tárolás:  Az edényeket jól lezárva, hővös és jól szellızı helyiségben kell tárolni. 
Felületükön er ısen porló vakolatok Gondosan lekefélni és Caparol Tiefgrund TB-vel jól átitatni. 
Rétegfelépítés  Stabil, normál szívóképességő alapoknál további elıkezelés nem szükséges. Fe-
dı bevonat: egy telített, bıséges DupaMatt réteg hígítatlanul.  
Erısen kontrasztos alapfelületeknél egy második réteg felhordása is szükséges.  
Erısen szívó alapoknál a második réteg „nedves a nedvesen” az elsı réteg lemattulása esetén 
vagy száradás után a következı napon szükséges. 
Felhordás:  Oldószerálló ecsettel, hengerrel, robbanás biztos szóró berendezésekkel. 
Szerszámok tisztítása: Tesztbenzinnel ill. ecsettisztítóval 
Alsó feldolgozási h ımérséklethatár:  0 °C alatti h ımérsékleteken is felhordható (környezetei, 
alap- és anyaghımérséklet) amennyiben az alapfelület mentes a jégkristályoktól.  
Színezés: Csak oldószerálló színezıpasztákkal max. 3%-ig ill. Gyárilag színezhetı 100 literes 
rendelt mennyiség felett. 
Hígítás: DupaMatt feldolgozáskész konzisztenciájú állapotban kerül forgalomba, hígítani nem 
szükséges, amennyiben felhordása szórással történik a konzisztenciát DupaMatt hígítóval lehet 
beállítani. 
Anyagfelhasználás: Kb. 150 ml/m2 rétegenként sima felületnél, normál szívóképesség esetén. 
Durva felületeken nagyobb anyagfelhasználással kell számolni. (A pontos anyagfelhasználást a 
helyszínen próbafestéssel kell meghatározni) 
Száradási id ı: +20°C és 65% relatív páratartalom mellett 2 óra ut án porszáraz 4 óra után meg-
fogható, 2-3 hét után átkeményedett. Alacsonyabb hımérséklet és nagyobb páratartalom mellett a 
száradási idı hosszabbodik. 
Figyelem!  A termék különleges tulajdonságai miatt egyéb termékkel keverni nem szabad. Az átla-
polások elkerülése érdekében a DupaMatt falfestéket egy menetben, „nedves a nedvesre” eljárás-
sal kell felhordani. 
Biztonsági el ıírások: Alifás szénhidrogénekben oldott, sőrített növényi olaj alapú falfesték 
penészgátló hatóanyagokkal. S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet S 7/9 – Az edényzet lég-
mentesen lezárva és jól szellıztethetı helyen tartandó S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos 
a dohányzás S 23 – A keletkezı gızt/permetet nem szabad belélegezni S 29 – Csatornába en-
gedni nem szabad S 38 – Ha a szellızés elégtelen, megfelelı légzıkészüléket kell használni S 51 
– Csak jól szellıztetett helyen használható S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvos-
hoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét 
Hulladékelhelyezés: Termék:  Veszélyes hulladék győjtıhelyen lejárt szavatosságú festékként 
leadható. Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Csatornába engedni nem szabad. 
08 01 11 Szavatosság: 24 hónap. Gyártási id ı: lsd. a csomagoláson.  
Származási hely: EU Forgalmazza: Caparol Hungária Kft. 1108 Budapest, Gyömrıi út 140. Tel.: 
1/ 264-8914, 1/ 265-1594 Internet: www.caparol.hu E-mail: caparol@caparol.hu 
 
 
 


