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KÜLTÉRI VÉDŐFESTÉK 

 

 

1- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  
 

1.1 A Kültéri védőfesték (Waterproof) egy pasztás állagú vízhatlanító termék, akril elasztomer alapú vizes 
diszperzióban. Alkalmazható ecsettel, festő rolnival, spatulával vagy magas nyomású porlasztóval. 

Kiszáradás után egy elasztikus és vízhatlan réteggé alakul át. 
 

2- VEGYI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK  

 
2.1 TÖMEG TÉRFOGAT: 1,43 KG/L. 

2.2 VISZKOZITÁS (230 C-NÁL): cca. 50.000 cPs. 
2.3 KÉRGESEDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 1 óra 200 C mellett 

2.4 ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET: +50 C és +300 C között 

2.5 ÜZEMELTETÉSI HŐMÉRSÉKLET: -200 C és +900 C között 
2.6 VÉGSŐ KEMÉNYEDÉS: kb. 15 nap 

2.7 RÁLÉPÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: Jó 
2.8 ÖREGEDÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: Kiváló 

2.9 IPARI LEVEGŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: Kiváló 

2.10 MIKRÓBÁKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: Fungicid (Gombaölő) 
2.11 NYÚJTÁS ÁLTALI TÖRÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kb. 2,4 N/mm2 

2.12 NYÚLÁSI ÉRTÉK SZAKADÁS ELŐTT: kb. 100% 
2.13 SHORE A SZERINTI KEMÉNYSÉG: kb. 62 

 
3- ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK  

 

3.1 A Kültéri védőfestéket hígítás nélkül kell használni, ahogyan a gyártó által leszállításra került. 
3.2 Használat előtt az eredeti csomagolásban (vödörben) alaposan keverje össze az anyagot amíg 

egyenletes színt és homogén állagot nem kap. 
3.3 Alkalmazza az anyagot a kívánt felületre ecsettel, festő rolnival, spatulával vagy magas nyomású 

porlasztóval, 3 rétegben, a három réteg összesen minimum 0,8 L/m2 vastagságú kell legyen. 

3.4 Egy következő réteg alkalmazása előtt várjon (az időjárási viszonyok miatt akár 24 órát) amíg az előző 
réteg megszárad és újra lekenhető. 

3.5 Mivel a Kültéri védőfesték egy vízalapú anyag, az alkalmazása nem javasolt +50 C környezeti 
hőmérséklet alatt, és ez a minimális hőmérséklet a hosszabb száradási idő alatt is biztosítva kell legyen. 

A vízzel való oldódás miatt nem javasolt az alkalmazása esőben vagy ködös időben. 
3.6 A szerszámok tisztítását vízzel lehet elvégezni amíg az anyag még friss. A megszáradt festéket nitró 

hígítóval lehet lemosni, vagy szárazon óvatosan lemorzsolni. 

 
4- TÁROLÁS, KISZERELÉS  

 
4.1 Vigyázat, fagyérzékeny anyag. Tárolás fedett és fagymentes helyen lehetséges. Az eredeti 

csomagolásban a termék a minőségét 1 évig megőrzi. 

4.2 Gyári kiszerelés: műanyag hordók, 14 L/hordó. 
 

 
 

 
 
MEGJEGYZÉS: Fenti információk és adatok az EUROPAN jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, 

de az értékek nem lehetnek véglegesek. A felhasználó kizárólag felelős a termék használatából származó következményekért. 

 


