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VÍZZEL HÍGITHATÓ EPOXI FESTÉK  

     

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:::   
Kétkomponensû vizes emulziós, pig- 
menteket és töltõanyagokat tartalma- 
zó, epoxi kötõanyagú festékrendszer, 
amely a VA-13 alapozóból, és a  
VF-12 fedõfestékbõl

 

tevõdik össze.

 

A vízzel való hígíthatósága miatt 
rendkívül gazdaságosan készíthetünk,  
tartós, ellenálló felületeket.  

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT       
A vízzel hígítható epoxi festék elsõ- 
sorban tartós, vegyszerálló, mosható 
bevonásra szolgál.  
Elõnyösen használható olyan helye- 
ken is, ahol állandó páralecsapódás 
fordul elõ. A vízzel hígítható epoxi 
festék igen széles körben   felhasznál- 
tó. Alkalmazási területek lehetnek 
például: húsüzemek, vágóhidak, 
üdítõipari üzemek, üzemi konyhák, 
sörgyárak, stb…. Továbbá alkalmaz- 
ható vasbeton hídszegélyek, korlátok 
bevonására, a só korrózió megelõzése 
céljából, és minden olyan felületen 
ahol az erõsebb igénybevétel miatt 
tartós, ellenálló bevonatra van 
szükség.    

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
Felület elõkészítés: 
A bevonandó felületnek tisztának, por- 
tól olajtól és minden olyan szennyezõ- 
déstõl mentesnek kell lennie, amelyek 
a tapadást csökkentik. A laza, pergõ, 
hibás felületeket el kell távolítani, és 
ki kell javítani. Szükség esetén a ré- 
gebbi felületek impregnálását, portala- 
nítását Fixatív mélyalapozóval lehet 
kivitelezni. Amennyiben a felület 
megfelelõ, a mélyalapozó használata 
nem szükséges.   
A vizes epoxi festékrendszer felhor- 
dása a szokásos festõ, mázoló eszkö- 
zökkel kivitelezhetõ, így a

 

bevonat 
készítése ecsettel, hengerrel, és szóró- 
pisztollyal egyaránt történhet.    

Alapozás: 
Az alapozáshoz a 2 komponensû

 

Novepox VA-13 alapozót kell 
használni. Az alap felület minõségétõl 
és szívóképességétõl függõen, 1, vagy 2 
réteg szükséges. Az alapozó kompo- 
nenseinek  a keverési aránya 1:3 
(„A”:„B”) 
Az „A”, illetve a „B” komponenst saját 
tároló edényzetében alaposan felkever- 
jük Ezután az „A”, illetve a „B” kom- 
ponens elõírt mennyiséget kimérjük, 
majd alacsony fordulatszámú keverõvel 
(pl. max. 300 ford/perc sebességû fúró- 
géppel) összekeverjük. Ekkor történik 
meg az alapozó emulzió kialakulása, 
amely a vízoldhatóságot biztosítja. 
A kapott alapozó emulziót, szükség 
szerint vízzel lehet a megfelelõ sûrûsé- 
gûre hígítani.

 

Anyagszükséglet: 0,15-0,3 Kg/m2 

Rétegenként, az alap minõségétõl 
függõen

  

Bevonat készítése: 
Az alapozáshoz a 2 komponensû 
Novepox VF-12 Fedõbevonatot

 

kell 
használni. A fedõ bevonat készítéséhez 
1, réteg felhordása szükséges. Az 
bevonat komponenseinek  a keverési 
aránya 1:2 („A”:„B”) 
Az „A”, illetve a „B” komponenst saját 
tároló edényzetében alaposan felkever- 
jük Ezután az „A”, illetve a „B” kom- 
ponens elõírt mennyiséget kimérjük, 
majd alacsony fordulatszámú keverõvel 
(pl. max. 300 ford/perc sebességû fúró- 
géppel) összekeverjük. Ekkor történik 
meg a festékemulzió kialakulása, amely 
a vízoldhatóságot biztosítja. 
A kapott festékemulziót, szükség 
szerint vízzel lehet a megfelelõ sûrûsé- 
gûre hígítani.

 

Anyagszükséglet: 0,15-0,3 Kg/m2 

Az alap minõségétõl függõen.
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NOVEPOX 

  
VF-12, VA-13 

   
   

                       
Felhordás gépi szórással: 
Mind az alapozó, mind a fedõ réteg fel- 
hordható gépi szórással is. Ebben az 
esetben sûrített levegõs, vagy airless 
rendszerû berendezéseket használha- 
tunk. Egykomponenses szórógép esetén 
a felhordást a nyithatósági („fazék”) 
idõn belül kell végezni.

 

A munkaeszközöket a festék megkö- 
tése elõtt vízzel kell tisztítani. A meg- 
kötött festék nehezen, vagy egyáltalán 
nem távolítható el. 

 

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::   

 

(VA-13 alapozó és VF-12 fedõ)

  

Hígíthatóság 
„A”+„B” komponens 

Vízzel 
hígítható 

Felhasználhatósági idõ/perc

 

20-25C0-on „A”+„B” 
Minimum 
120 perc 

1.fokozat

 

3-4 óra Száradási idõ/óra

 

20C0-on „A”+„B”

 

2.fokozat

 

18-24 óra 
Teljes átkeményedés/nap :

 

7-10 nap 
Felület: Selyemfényû

 

Vízzáróság: Vízzáró 

   

Színválaszték: 

   

EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM      
Az anyagok összekeverésekor és felhasz- 
nálásakor védõszemüveg, pamutkesztyûvel 
bélelt PVC kesztyû és csuklón, bokán jól 
zárt védõruha használata ajánlott. A védõ- 
eszközök használatának elmulasztása ese- 
tén, fõleg foglalkozásszerû felhasználáskor 
bõrallergia alakulhat ki. A bõrre fröccsent 
anyagot szappanos, vizes lemosással el kell 
távolítani és zsíros krémmel be kell kenni. 
Amennyiben az anyag szembe jutna, 
azonnal bõ vízzel ki kell mosni, és 
szakorvoshoz kell fordulni. .  

      

- Szürke 

   

- Fehér 

   

- Kék 

   

- Zöld 

        
Tûzvédelmi szempontból:

 
Mindkét termék komponensei 
külön- és összekeverve   mérsékel- 
ten tûzveszélyes „D” (IV. fokozat), 
kategóriába tartozik. 

 

Veszélyesség szerinti besorolás: 
„A” komponensek:      Xi 

  

                                Irritatív 
Epoxi vegyületeket tartalmaz. 
- R 36/38- Szem- és bõrizgató hatású. 
- R 43- Bõrrel érintkezve túlérzékeny- 
séget okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet) 
 „B” komponensek:  
a vonatkozó rendeleti elõírások alapján 
nem minõsül veszélyesnek

  

Az egészséget nem veszélyeztetõ 
munkavégzés feltételei: 
- S 28- Ha az anyag a bõrre

 

kerül, bõ 
vízzel azonnal le kell mosni. 
- S 37/39- Megfelelõ védõkesztyût és 
szem-/arcvédõt kell viselni.

 

A megszilárdult anyag egészségre nem 
ártalmas! 

   

CCCSSSOOOMMMAAAGGGOOOLLLÁÁÁSSS,,,   TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS,,,   :::   
Kiszerelési egységek: 
Novepox VA-13 alapozó: 
- 5+15 kg-os kiszerelésben, mûanyag 
vödörben és fém kannában. 
- 20+60 kg-os kiszerelésben, fém 
kannában és hordóban 
Novepox VF-12 fedõ:

 

- 5+10 kg-os mûanyag vödörben és fém 
kannában. 
- 20+40 kg-os kiszerelésben, fém 
kannában és hordóban. 

 

Tárolás: 
A komponensek saját edényzetükben, 
lezárt állapotban, +10-+20C0 hõmérsék- 
leten, száraz, napfénytõl védett

 

helyen 
tárolandók. 

 

szavatossági idõ:

 

Eredeti, bontatlan göngyölegekben, a 
tárolásra vonatkozó elõírások betartása 
mellett a gyártás idõpontjától számított 
12 hónap. 

                        

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.   

 


