Műszaki adatlap
FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ
ALAPOZÓ
Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, oldószermentes, színtelen, bel- és kültéri
impregnáló faalapozó.
Színválaszték: matt színtelen
Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l
Tulajdonságok: Oldószermentes, pórustömítő, tapadásjavító
Fényesség: matt
Kiadósság: 12-14 m2/liter egy rétegben
Alkalmazás: A FACTOR Aqua Impregnáló Alapozó oldószermentes termék, mely
alkalmas kül- és beltéri fafelületek (faház, épületasztalos ipari termék, kerti
építmények, kerítés, fűrészáru, stb.) lazúrozás előtti, pórustömítő alapozására. A
készítmény beszívódik a fa felszín alatti rétegébe, így fejti ki impregnáló hatását. Az
alapozás hatására a fedőlazúr tapadása megnövekszik a felületen, így azt átfestve
FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral hosszantartó esztétikai hatás érhető el.
Minőségi jellemzők:
Külső

fehér homogén szuszpenzió

Sűrűség

1,0-1,05 g/cm3

pH érték

7,5-8,0

Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)

min. 60 s

Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat

max. 2 óra *

Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat

max. 24 óra *

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on

(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő,
illetve a felület magas páratartalma több órával
is meghosszabbíthatja. *

Javasolt rétegszám

1 réteg

Kiadósság

12-14 m2/liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket,
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges
gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes
száradása után szabad csak festeni. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a
próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel, majd kezdjük meg az impregnálást.
Ecseteléssel, hengerrel vagy mártott technikával, 1-2 rétegben. Újabb réteg felvitele
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előtt legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani, valamint finom szálirányú csiszolás
javasolt. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. A festett fa
nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt
kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Felhordás: ecset, henger
Összetétel: Víz, akril-emulzió, adalékok
Színezés: 12-14 m2/liter egy rétegben
Tárolási garanciális idő: 2 év
Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l fémdobozban
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: A termék felhasználásra
kész, hígítani nem szabad. Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel!
Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.
EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC
tartalmaz
Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)
Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok,
amelyek különböznek a 80111-től)
150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a
gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül,
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó
kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját
felelősségre történő ellenőrzése alól.
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