Mûszaki Információ
Alpina MAGNETO Fedôfesték
Mágnesek számára tapadóképes beltéri fal festéséhez.
Könnyen feldolgozható, oldószermentes, nincs leárnyékoló hatással
(telefonra, számítógépre, stb.) Használható otthon, a konyhában vagy
a gyerekszobában, az irodában, a rendelőben vagy az üzletben.
Anyagtulajdonságok
Alkalmazási terület:
Mágneses fal festéséhez. A gyors
és változtatható mód, hogy a
fontos dolgokat a falra helyezzük:
pl. információkat, fotókat, leveleket,
rajzokat, jegyeket, recepteket,
posztereket, mindent, amit csak
szeretnénk.
Kiválóan takar és gyorsan szárad,
súrolásálló és ezért könnyen
tisztítható.
Tulajdonságok:
- Vizesbázisú, enyhe szagú és
környezetbarát
- Diffúzióképes, tartós és erős
- Könnyen javítható
- Nem sárgul, súrolásálló
- Selyemfényű
Alkalmas alapfelületek:
Mészhabarcs és javított mészhabarcs vakolatok, gipszes és készvakolatok, gipszkartonlapok, festetlen
papírtapéták, hordképes bevonatok vagy műgyanta bevonatok,
beton, mészhomokkő és bevonat
nélküli téglafelületek, enyves festék
bevonatok.
Rétegfelépítés:
A Magneto Grundfarbe teljes
száradása után (kb. 24 óra) 2
réteg fehér vagy színezett Magneto
Fedőfestéket kell felhordani ecsettel
vagy hengerrel. Kb. 6 óra teljen el
a rétegek felvitele közben és ez idő
alatt óvni kell az ecsetet, hengert a
kiszáradástól.
Kiszerelés: 1 Liter fedőfesték
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Szín:
Hófehér. Színezhető Alpina
ColorStick-kel vagy Alpina Color
Színezőfestékkel
Kötőanyag:
Műanyag-latex DIN 55 945 szerint
Felhordás/ Feldolgozási
hőmérséklet:
A felhordás történhet ecsettel vagy
hengerrel. +5 ºC alatt ne dolgozzuk
fel.
Száradási idő:
+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat
felülete 4-6 óra múlva száraz, 12 óra
múlva átvonható. Terhelhető ca. 3
nap múlva.
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti
száradási idők hosszabbak.

Anyagszükséglet:
Sima alapfelületeken rétegenként
kb. 140 ml/m². Durva felületeken
értelemszerűen több. A pontos
felhasználást próbafestéssel kell
meghatározni.
Eszközök tisztítása:
Az eszközöket használat után vízzel
vagy szappannal tisztítsuk.

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés
Feldolgozás:
A felületet legyen tiszta, száraz és a
leváló részektől mentes.
Mészhabarcs- és javított
mészhabarcs vakolatok:
A tartós, közepesen szívó felületeket
előkezelés nélkül lehet bevonni.
Erősen porózus, mállékony és
erősen szívó vakolatokat Caparol
Mélyalapozó LF alapozóval kell
előkezelni.
Gipszes és készvakolatok:
Egy alapozó réteg Caparol Mélyalapozó LF alapozóval. A kifényesedett
felületű gipszvakolatokat előzőleg
meg kell csiszolni és portalanítani.
Gipszkartonlapok:
Az erősen szívó felületeket egy
Caparol Mélyalapozó LF alapozó
réteggel előkezelni.
Festetlen papírtapéták:
Előkezelés nélkül lehet bevonni.
Hordképes bevonatok vagy
műgyanta bevonatok:
Matt, gyengén szívóképes bevonatokat direkt bevonni. Fényes,
régebbi festések felületét rücskössé
kell tenni és úgy átfesthető.
Beton:
Az esetleg előforduló leváló részeket
kefével el kell távolítani.
Mészhomokkő és bevonat
nélküli téglafelületek:
Előkezelés nélkül lehet bevonni.
Enyves festék bevonatok:
Alaposan le kell mosni.
Levált tapéták:
Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le
kell mosni.
Penészes, gombás felületek:
A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet gombamentesítővel alapozni kell. Kiszáradás után a
felületet penészgátló festékkel kell
lefesteni. (A penészedés okát fel kell
tárni és meg kell szüntetni)

Nikotinfoltok:
Erősebb szennyeződést alaposan
lemosni és jól kiszárítani. Átfestéshez Alpina Nikotingátló festéket
használjuk.
Nem hordképes bevonatok:
A régebbi festéseket vagy műgyantabevonatokat fel kell kaparni, el kell
távolítani és alaposan portalanítani
kell.
Apró hibák a felületen:
A megfelelő javítási munkák után
lealapozni.

Hulladékjegyzék kód:
080112 - festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08
01 11-től.
Műszaki tanácsadás:
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban
előforduló alapfelülettel és azok
festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink
részletes és egyedi megoldást
nyújtó véleményét.

Összetétel:
EU határérték erre a termékre
VOC (Kategória A/a): 50 g/l (2007)
/ (2010). Ez a termék max. 30 g/l
VOC-t tartalmaz.
Biztonsági előírások:
S 2 - Gyermekek kezébe nem
kerülhet.
S 23 – A keletkező gázt/füstöt/gőzt/
permetet nem szabad belélegezni
S 26 - Ha szembe jut, bő vízzel
azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.
S 28 – Ha az anyag bőrre kerül
vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 29 - Csatornába engedni nem
szabad.
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen
használható
Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap
Raktározás:
Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti,
bontatlan csomagolásban tárolható.
Hulladékelhelyezés: Csak a teljesen
kiürült csomagolóanyag hasznosítható újra. Folyékony anyagmaradékot vizesbázisú festékek hulladékaként, a beszáradt anyagmaradékot
háztartási hulladékként kell kezelni.
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az
objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon
kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: 1/264-8914, 265-1594
Fax: 1/262-0467
www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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