
    
                                            

 
…a szakértõ szakipar

    
BBBEEETTTOOONNNLLLAAAKKKKKK      
ÉPÍTÕIPARI LAKK

  
A termékismertetõ az ÉMI A-157/1995 adatainak felhasználásával készült. 

     

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   
A Betonlakk akrilgyanta alapú, vizes 
bázisú építõipari lakk. Fényes, jól 
tisztítható, korrózióvédõ bevonatot ad. 
Benzin, olaj és sózás álló, gyorsan 
száradó és keményedõ filmet képez. 
Víz- és idõjárásálló, kopással szemben 
ellenállóbb felületet biztosít. A leg- 
különbözõbb építõipari felületeken 
beton, betonyp, azbesztcement, 
cement és mûgyanta kötõanyagú, stb 
bevonatok,. de fa, fém és mûanyagok 
felületén is jól tapad.     

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT       

 

Raktárak, csarnokok, garázsok 
impregnálása, pormentesítése 

 

Epokoll EC színes padlóbevonatok, 
Padlodur hézagmentes ipari padlók 
átvonása (korrózióállóság, tisztítható- 
ság, felületi fényesség javítása) 

 

Elõnyösen alkalmazható fafelületek 
kopásállóságának és megjelenésének 
javítására is.   

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::      

Lakk:  

PH érték 8-9 
Oldószer tartalom Kb 10 m% 
Szaga Enyhe,jeleggzetes

 

Színe: opálos, fehér 
Sûrûség  

 

kb. 1,02 kg/l  
Szárazanyagtartalom

 

29-31tömeg% 

      

Vegyszerállóság:   

kiváló jó gyenge 
Benzin  +  
Olaj +   
Sósav 10%  +  
Kénsav10%  +  
Ecetsav 10%

   

+ 
NaOH 10% +   

   

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
- Az alapfelület tiszta, zsírtól, portól és 
laza részektõl mentes legyen. 

 

- A száraz, szívóképes felületet célszerû 
kismértékben vízzel elõnedvesíteni.

 

- Az alap és a levegõ hõmérséklete 
munkavégzés közben és az azt követõ,

 

legalább 1 órán belül +6 és +40 °C 
között legyen. 
- A megtisztított felületre a lakkot 
tetszõleges rétegszámban ecsettel, 
hengerrel vagy szórással hordjuk fel.  
-

 

Szívóképes felületek impregnálásakor  
beton, cementkötésû felületek - az elsõ 
réteget 10-15% vízzel hígítva célszerû 
felhordani.  
- A munkaeszközök száradás elõtt vízzel 
tisztíthatók.    

AAAnnnyyyaaagggssszzzüüükkksssééégggllleeettt:::  
0,10-0,25 kg/m2                                              

 

http://WWW.KEMIKALRT.HU
http://WWW.KEMIK�LRT.HU
http://www.kemikalrt.hu/partnereink


    
BBBEEETTTOOONNNLLLAAAKKKKKK   

      
   

                           
EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM      
Vizes bázisú, környezetkímélõ termék. 
Veszélyes anyagot az egészségre 
veszélyes koncentrációban nem 
tartalmaz, egészségügyi veszélyesség 
tekintetében megjelölésre nem 
kötelezett. 

 

TTTûûûzzzvvvééédddeeelllmmmiii   ssszzzeeemmmpppooonnntttbbbóóólll:::   
Speciális kezelést nem igényel, 
Tûzveszélyességi osztály: 
mérsékelten tûzveszélyes

 

„D”. 

 

SSSzzzeeerrrvvveeesss   ooollldddóóóssszzzeeerrr---tttaaarrrtttaaalllooommm:::      
EU határérték erre a termékre (A/g): 
50 g/l (2007) Ez a termék legfeljebb 5 
g/l VOC-t tartalmaz. 

 

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. 

                          
CCCSSSOOOMMMAAAGGGOOOLLLÁÁÁSSS:::   
1 és 4 literes mûanyag edényben 
kerül forgalomba 

      

TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS   
Eredeti, zárt csomagolásban, 
fedett, hûvös helyen, +5°C fölötti 
hõmérsékleten.

 

A termék FAGYVESZÉLYES! 

   

HHHUUULLLLLLAAADDDÉÉÉKKKKKKEEEZZZEEELLLÉÉÉSSS,,,   
ÁÁÁRRRTTTAAALLLMMMAAATTTLLLAAANNNÍÍÍTTTÁÁÁSSS:::   
A készítmény feleslegessé, ill. 
felhasználásra alkalmatlanná vált 
maradékai kikeményedés után 
veszélyesnek nem minõsülõ 
hulladékként kezelhetõk. 

 

Hulladék-kód: 08 01 99 
Ártalmatlanítás: megfelelõ 

engedéllyel 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 12 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.   

 


