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MÛGYANTA BÁZISÚ HOMLOKZATBEVONAT

                                                        
ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT MÛSZAKI FELTÉTEL SZÁMA: KEMIKÁL - MF 116-87 

     

GYÁRTJA: 
          KEMIKÁL 
ÉPÍTÕANYAG-IPARI 
             ZRT. 

 

1097 BUDAPEST 
TAGLÓ U. 11-13. 
TELEFON: 06 1/215-7370 
TELEFAX: 06 1/215-7980 

  

WWW.KEMIKALRT.HU 
WWW.KEMIKÁLRT.HU 
INFO@KEMIKALRT.HU 

   

VEVÕSZOLGÁLAT:

 

TELEFON: 06 1/215-0446 
TELEFAX: 06 1/216-1444 

   

FORGALMAZZÁK: 
KEMIÁL  ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ- 
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI: 

 

BUDAPEST ÉS NYUGAT- 
MAGYARORSZÁG 
BUDAPEST, IX. KER., 
TAGLÓ U. 11-13.   
TELEFON: 06 1/215-0446 
TELEFAX: 06 1/216-1444 

 

KELET-MAGYARORSZÁG: 
4030 DEBRECEN 
MONOSTORPÁLYI ÚT 5. 
TELEFON: 06 52/471-693 
TELEFAX: 06 52/471-714 

  

VALAMINT  
A KEMIKÁL ZRT  
VISZONTELADÓINAK 
ORSZÁGOS HÁLOZATA 
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

       
ÁÁÁLLLTTTAAALLLÁÁÁNNNOOOSSS   TTTUUULLLAAAJJJDDDOOONNNSSSÁÁÁGGGOOOKKK   
Habarcs konzisztenciájú, szervetlen 
töltõanyagokat és pigmenteket is 
tartalmazó, gyárilag és a Toscana 
színkártya szerint színezett vizes 
diszperziós homlokzatképzõ anyag. 
Megfelelõ mennyiség rendelése esetén 
eltérõ színekben is gyártható.

    

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT       
Legalább Hvh 10 minõségû vakolattal 
ellátott, valamint beton felületek, elõre 
gyártott betonelemek védõ és díszítõ 
felületképzésére alkalmas. A bevonat 
igen jó idõjárásálló, kopásálló, hosszú 
élettartamú, repedésáthidaló képes- 
sége, fedõképessége kiváló. A Vliesin 
elõnyösen alkalmazható régi hom- 
lokzatok felújítására is. A Vliesin 
önszabályzó mikroporozitású, vagyis 
száraz idõben nyitott pórusú, ezáltal a 
felület lélegzését lehetõvé teszi, 
csapóesõ esetén viszont a felület 
mikropórusai záródnak, így a víz 
behatolását meggátolja. 
. 
MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::   

A festék tulajdonságai 

A megkötött Vliesin-bevonat 
jellemzõi:

     

Szín Toscana színkártya 
szerint 

Sûrûség (g/cm3) 1,10-1,28 
Hígíthatóság 
max. 3%-ig 

Vliesin Fixatív: víz = 
1:3 elegyével 
1. fokozat max. 1 óra

 

Száradási idõ

 

7. fokozat max. 6 óra

 

0,5-0,6 MPa Tapadószilárdság     -
betonon 

vakolt felületen  0,8-0,9 MPa 
Páradiffúziós ellenállás 

 

Kb. 5x106 

m2sPa/g 
Vízállóság (24 óra) vízálló 
Fagyállóság (25 ciklus)

 

fagyálló 
Fényállóság (UV) fényálló 

  
FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   

Felületelõkészítés, alapozás

 

A Vliesin felhasználása elõtt a bevonni 
kívánt felületeket a felület minõségétõl 
függõen alapozni kell. Beton, vagy 
hibátlan vakolt felületek esetén az 
alapozást Fixatív:víz=1:3 arányú elegyé- 
vel kell végezni (1 rész Fixatívhoz 3 
rész vizet adni). 
Anyagszükséglet:0,06-0,12kg Fixatív/m2

  

A Fixatív felhordható ecsettel, kefével 
vagy szórógéppel. Ha a felületeken 
korábban is mûanyag diszperziós festék 
volt és csak esztétikai okok miatt kell 
átfesteni, akkor az alapozó használata 
szükségtelen, de a régi festékbevonat 
alatti vakolat megfelelõ minõsége 
(tapadása, szilárdsága) ebben az esetben 
is követelmény. 
Bevonatkészítés, anyagszükséglet 
A Vliesin légszáraz alapfelületre hord- 
ható fel. A felületnek és a léghõmér- 
sékletnek legalább +5 °C-nak kell 
lennie, a relatív légnedvesség 80% lehet. 
A festéket csak egy rétegben kell 
felhordani, 0,8-0,9 kg/m2 fajlagos 
anyagfelhasználással, mely 0,6 mm 
nedves rétegvastagságú bevonatnak felel 
meg. A felhordást korongecsettel, 
teddyhengerrel, valamint gépi szórással 
egyaránt el lehet végezni. 
Egybefüggõ nagy felületek esetén 
célszerû gépi berendezés használata. 
Airless berendezéssel NEM szórható! 
Maximális hígíthatóság a táblázatban 
megadott módon 3%, ez azt jelenti, 
hogy sûrû,

 

nagy viszkozitású állapotban 
kell felhordani.  
A szerszámok a Vliesin megkötése elõtt 
vízzel tisztíthatók.                               
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SSSZZZÍÍÍNNNEEEZZZHHHEEETTTÕÕÕSSSÉÉÉGGG,,,      
GGGYYYÁÁÁRRRTTTOOOTTTTTT   SSSZZZÍÍÍNNNEEEKKK:::   
A Vliesin Homlokzat festék Keverõ 
Fehér és Fehér bázisban kapható és a 
Toscana színkártya alpján 1110 színben 
elérhetõ

    

EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM      
Mûanyag kötésû habarcs, nem 
gyúlékony, nem mérgezõ. az egészségre 
veszélytelen. Veszélyes anyagot az 
egészségre veszélyes koncentrációban 
nem tartalmaz, egészségügyi veszélyes- 
ség tekintetében megjelölésre nem 
kötelezett. 

 

TTTûûûzzzvvvééédddeeelllmmmiii   ssszzzeeemmmpppooonnntttbbbóóólll:::   

 

speciális kezelést nem igényel, : IV. 
(mérsékelten tûzveszélyes)

   

EEElllsssõõõssseeegggééélllyyynnnyyyúúújjjtttááásss:::   
A bõrre került anyagot bõ vízzel mossuk 
le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük 
ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük 
le.  

 

ÓÓÓvvviiinnntttééézzzkkkeeedddééésss   bbbaaallleeessseeettt   eeessseeetttééénnn: 
Kiömlése esetén folyadékmegkötõ 
anyaggal (pl: homok, fûrészpor) itassuk 
fel. 

                       
KKKIIISSSZZZEEERRREEELLLÉÉÉSSS...   
A Vliesin 4 és 18 l-es egységek- 
ben, légmentesen záró mûanyag 
vödrökben kerül forgalomba.  
A Vliesin festék Fehér és Keverõ 
Fehér bázisban kapható 

         

TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS   
Száraz, hûvös, de fagymentes 
helyen, +5 - +20 °C közötti 
hõmérsékleten kell tárolni. 

 

A termék FAGYVESZÉLYES! 

   

HHHUUULLLLLLAAADDDÉÉÉKKKKKKEEEZZZEEELLLÉÉÉSSS,,,   
ÁÁÁRRRTTTAAALLLMMMAAATTTLLLAAANNNÍÍÍTTTÁÁÁSSS:::   
A készítmény feleslegessé, illetve 
felhasználásra alkalmatlanná vált 
maradékai kikeményedés után 
építési hulladékként kezelhetõk.

 

Ártalmatlanítás: megfelelõ engedély- 
lyel rendelkezõ égetõmûben

 

A hulladékká válás elkerülése 
érdekében törekedjünk a termék 
maradéktalan felhasználására, illetve 
biztosítsuk a minõségét megóvó, 
elõírt tárolási feltételeket.

       

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLHHHAAATTTÓÓÓ    
Elõírt tárolás mellet a gyártástól 
számított 24 hónapig 

    

MMMAAAGGGYYYAAARRR   TTTEEERRRMMMÉÉÉKKK

         

Gyártmányismertetõnk 

 

Legjobb tudásunk szerint 

Készült 2006 decemberben

és az újabb ismertetõ

 

megjelenéséig érvényes. 

A változtatás jogát  

Fenntartjuk! 

Vevõszolgálatunk

 

Személyes, írásbeli és  

Telefonon történõ 

 

Érdeklõdés esetén is 

 

Készséggel ad  

Felvilágosítást. 

Felhívjuk szíves figyelmét,

 

Hogy a termék 

Felhasználásával  

Kapcsolatban garanciális 

Igény, csak a jelen 

Kiadvány elõírásainak 

Betartása esetén 

Érvényesíthetõk. 

 

Megfelelõségi igazolás:

 

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM- 

KvVM együttes 

Rendelet szerint: 

Szállítói megfelelõségi

 

Nyilatkozattal 

Gyártja:

 

Kemikál Építõanyag-ipari 

               ZRt. 

Nyíradonyi gyáregysége: 

4254 Nyíradony 

Széchenyi ú t105.   

 


