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Magnetic (Mágnesezhető Festék)

Típus Vízhígítású speciális festék beltéri felhasználásra. Különleges
tulajdonságai miatt a mágnes a Magnetic-kel festett felületen
megtapad.

Alkalmazhatóság Alkalmas száraz beltéri felületekre. Beton, gipszkarton, faforgács
és glettelt felületekre festhető.
A Magnetic a Tikkurila vízhígítású falfestékeivel 1-2 rétegben
átfesthető, amennyiben az eredeti szürkétől különböző
színárnyalatot szeretnénk elérni. A túl vastagon felhordott
fedőréteg csökkentheti a mágnes tapadását.

Felhasználási
javaslat

Alkalmas száraz beltéri felületekre.

Műszaki adatok

Színskála Szürke

Fényességi fokozat matt

Fedőképesség 0,5 l / 1,5 m2

Kanna méretek 0,5 l

Hígító Víz

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

24 óra

Sűrűség Kb. 2,60 kg/l, ISO 2811

Tárolás Fagytól védendő
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz és a hőmérséklete legyen legalább +10ºC.
A levegő hőmérséklete legalább +5ºC legyen és a relatív páratartalma, pedig
legyen 80% alatt.

Előkészítés Festetlen felületek:
A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír,
olaj, piszok, egyéb leváló részek). A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson
mindenféle repedést, lyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.

Korábban festett felületek:
Öblítse le a felületet vízzel. A már festett, fényes felületeket csiszolja mattra az
optimális tapadás érdekében. Tisztítsa le a csiszoláskor keletkezett port.

Alapozás Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval.

Hígítás Nem szükséges hígítani.

Festés Használat előtt és közben alaposan keverje fel a festéket. Két rétegben,
bőségesen vigye fel a Magnetic festéket a felületre rövid szőrű ecsettel vagy
hengerrel. A rétegek között hagyja száradni. Ha szükséges egy nap múlva
javíthatja.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal vízzel.

Karbantartási útmutató Legkorábban 1 hónappal a felhordás után.
A felületet szárazon tisztítsuk. A nedves ruha nyomot hagy a felületen. A
felhordás után néhány hétig óvatosan bánjunk a felülettel, mert normális
körülmények között a festék körülbelül 1 hónap alatt éri el a végleges
keménységét és ellenálló képességét.

határérték (cat A/i) 140g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzés használatát. A
használat során gondosan járjon el. További információért kérje a termék
biztonsági adatlapját.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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