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Lábazat, beton és palafesték
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ÁLÁLTTALÁNOS TULAJDONSÁGOKALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Az Akropol vizes diszperziós, akrilát kopolimer bázisú,

gyárilag színezett, gyorsan száradó díszítõ és

felületvédõ bevonóanyag. A belõle készült bevonat

fagyálló, kopásálló, hosszú élettartamú.

ALKALKALMAZÁSI TERÜLETALMAZÁSI TERÜLET

A festék külsõ és belsõ térben egyaránt alkalmazható.

Elõnyös tulajdonsága alapján javasoljuk lábazatok, palá-

ból készült tetõfedõ elemek (hullámpala, síkpala), beton

cementvakolat és cementkötésû faforgácslapok díszítõ

és védõ festésére.

MÛSZAKI ADMÛSZAKI ADAATOKTOK

A festék tulajdonságai

Külsõ színes, homogén diszperzió

Sûrûség (kg/m3) 1250-1350

pH 8-9

Száradási idõ 20 °C-on felületi száradás: max.1óra
teljes száradás: max.24óra

Fajlagos anyagszükséglet hígítatlan
festékbõl 2 rétegben összesen 0.15-0.30 kg/m2

VOC tartalom max. 40g/l

A bevonat tulajdonságai

Külsõ sima, matt fényû

Keménység (Clemen szerint) min. 4.9 N

Tapadószilárdság min. 1.0 N/mm2

Fagyállóság fagyálló

Kopásállóság: 60 kg homok, koptató 
hatására a tömegveszteség max. 0.15 g

FELHASZNÁLÁSFELHASZNÁLÁS

Az alapfelület szilárd, zsír, olaj, por és egyéb

szennyezõdésektõl mentes, légszáraz – max. 3-4 tf %

nedvességtartalmú – legyen. Különösen nagy gondos-

ságot igényel a régi palafelületek tisztítása, mert a póru-

sos felületen a különféle gombák és mohafélék erõsen

megtapadnak. Ha a felület már korábban át volt festve,

akkor az esetlegesen feltáskásodott, málló festékréte-

get mechanikusan el kell távolítani. Ezt követõen a felü-

letet nagy nyomású vizes mosóval, vagy gõzborotvával

alaposan meg kell tisztítani. A felületet meg kell száríta-

ni, majd ezt követõen lehet felhordani az alapozó- ill.

festékréteget. Az alapfelület és levegõ hõmér-

sékletének a felhordás közben, és az azt követõ 1-2

napban +5 °C felett kell lennie. Az erõsen szívó felülete-

ket háromszoros mennyiségû vízzel hígított Vliesin

Fixatívval kell alapozni (anyagszükséglet 0,15-0,2 l/m²

hígított Vliesin Fixatív). A felület az alapozó megszáradá-

sa után (kb. 1 óra) átfesthetõ. A festéket 2 rétegben kell

felhordani. Az elsõ réteg festékanyaga max. 20 tö-

meg% vízzel hígítható. Kb. 1 óra száradási idõ után

hordható fel a második réteg festékanyag, melyet max.

10 tömeg% vízzel hígíthatunk. A felhordás kézi eszkö-

zökkel (ecset, kefe, teddyhenger) történhet. A szerszá-

mok a használatot követõen (5-10 percen belül) vízzel

tisztíthatók.

Megjegyzés: Olyan felületeket, ahol mészkivirágzás lát-

ható, csak többszöri, teljes felületû, bõ vizes lemosás és

száradás után szabad lefesteni.

ANYANYAGSZÜKSÉGLETAGSZÜKSÉGLET

0,15-0,30 kg/m2 hígítatlan festék 2 rétegben a felület

szívóképességétõl függõen.

SZÍNEZHETÕSÉGSZÍNEZHETÕSÉG

Az Akropol festék 14 alapszínben kapható, melyek egy-

mással korlátlan arányban keverhetõk. Egyedi színek

keverése a Toscana vakolat színkártya alapján

megrendelhetõek.



MUNKMUNK AAVÉDELEM, TÛZVESZÉVÉDELEM, TÛZVESZÉ --
LLYESYES SÉGSÉG

Az Akropol festék rendeltetésszerû

használata az egészségre veszélytelen.

A bõrre fröccsent anyag vizes lemosás-

sal eltávolítható, szembe fröccsenése

esetén bõ vízzel kell a festéket kimosni.

Veszélyesség szerinti besorolás: az

Akropol nem minõsül veszélyes készít-

ménynek.

Tûzveszélyességi osztály: „Nem tûzve-

szélyes”, jelzése: „E”

KÖRNYEZETVÉDELEMKÖRNYEZETVÉDELEM

A festékmaradékot élõvízbe vagy csator-

nába önteni tilos! A beszáradt festék

építõipari hulladékként kezelhetõ.

CC SOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SOMAGOLÁS, TÁROLÁS, 
SZASZAVVAATOSTOS SÁGSÁG

Csomagolás: 4 és 15 literes egységek-

ben, mûanyag vödörben

Tárolás: Eredeti göngyölegben, +5°C fe-

letti hõmérsékleten, sugárzó hõtõl vé-

dett, zárt helyen. FAGYVESZÉLYES!

Az anyag eredeti csomagolásban a gyár-

tástól számított 12 hónapig tárolható.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

®

135 éve a magyar építôiparban

GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2008 ÁPRILISIÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB
ISMERTETÔ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVÔSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS
ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉ-
NYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

GYÁRTJA:

KEMIKÁL 

ÉPÍTÔANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-7370

TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKÁLRT.HU

VEVÔSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446

TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI

ÉRTÉKESÍTÉSI

IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-

MAGYARORSZÁG:

BUDAPEST, IX., 

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-0446

TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: 52/471-693

FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL

VISZONTELADÓINAK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATA


