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AKVI FLEX 30, 50
TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású akrilát fedőfesték.

A TERMÉK KIEMELT
TULAJDONSÁGAI ÉS
JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE




Gyorsan száradó, rugalmas festék kültéri használatra.
Fa ablak és ajtók festésére

MŰSZAKI ADATOK
Szárazanyag-tartalom

40% térfogatra, 45 % tömegre vetítve, színtől és fényességtől függően.

Sűrűség

1,0 – 1,25 kg/liter, a színtől és a fényességtől függően.

Termékkódok

786-os és 787-es széria

Javasolt anyagfelhasználás és
elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)
elméleti szárazréteg vasnedves / egy réteg
tagság
2
155 g/m
50 µm

Elméleti kiadósság

8-9 m2/l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a
festendő felület alakjától és felületi érdességétől.
Eltarthatóság (23 oC-on)
Felhasználás módja

Száradási idők
(100-120 g/m2)

6 hónap
Felhordási technológia
Kisnyomású szórás

Viszkozitás DIN 4
Szállítási viszkozitás

Airless szórás
Függöny szórás
Elektrosztatikus szórás

Szállítási viszkozitás
Szállítási viszkozitás
Szállítási viszkozitás

Csiszolható
Rakodható

+ 20 oC
1 óra
4 óra

+ 50
30 perc
3 óra

+

70 oC
15 perc
2 óra

IRM
1-2 perc
2 perc

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.
Hígító

Víz.

Festőszerszámok tisztítása

Víz.

Fényesség

SFS 3632/60o
25-35
45-55

Színek

selyemfényű
félfényes

(787-es széria)
(786-as széria)

TEMASPEED FONTE színezés. Kültéri felhasználásnál a House Paint színkártya
színei javasoltak.
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AKVI FLEX 30, 50
Felhordás

Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Kerülje a habosodást. Szóráshoz hígítsa 5-15%-ban vízzel.

Felhordási körülmények

A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása
alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18
o
C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.

Illékony szerves vegyület
tartalom (VOC)

A festék illékony szerves vegyület tartalma 100 g/l.
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (10 %-ban hígítva)
130 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon
szerepelnek.
Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.
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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.

