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TEHO OLAJFESTÉK FÁRA 

(TEHO OIL-BASED PAINT FOR WOOD) 

 
 

 

* olaj alapú alkid festék fára 
* alkalmas kültéri fahomlokzatok, ablaktáblák, 

korlátok stb. festésére 

  

TERMÉKTÍPUS:  

Alkid kötőanyagú, olaj alapú festék kültéri fafelületek festésére. 
  

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Alkalmas fahomlokzatok, viharlécek, ablaktáblák, korlátok, kerítések, zászlórudak. 
Kültéri fafelületek festése, mint pl. kezeletlen fa, gyárilag alapozott fa, fűrészelt vagy gyalult, korábban 
olajfestékkel kezelt fafelületek. 
 

 
MŰSZAKI ADATOK: 
 
Bázisfesték: A-bázis, C-bázis 
  
Színek: Színkártyák: 

Fa Homlokzatok és Fa Homlokzatok 2018 színkártyák. Tikkurila 
színezőrendszer kültéri színeire színezhető. 

  
Fényességi fokozat: Félfényes 
  
Fedőképesség: Fűrészelt felületek: 6 – 8 m2/l/réteg, gyalult felületek: 9 – 11 

m2/l/réteg 
  
Kiszerelések: A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l 

C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l 
  
Felhordási mód: Ecset 
  
Száradási idők: 
(23oC-on és 50%-os relatív 
páratartalom mellett) 
 

A festett felület kb. 24 óra elteltével száraz. A következő réteget 
hordja fel az alapozó réteg felhordását követően pár nappal. 
Száradáslassító tényezők: vastag festékréteg, alacsony hőmérséklet, 
magas páratartalom. 

Szárazanyag-tartalom (%): 62 
  
Sűrűség: 
 

Kb. 1,3 kg/l, színtől függően (ISO 2811) 
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Időjárásállóság: Az olajfestékek közös tulajdonsága, hogy időjárási hatásoknak való 
kitettség esetén, a bevonat veszít fényességéből. 
 

Tárolás: Tűri a hidegbe való tárolást és szállítást. A bontott vagy elégtelenül 
visszazárt kannában a termék veszít hosszú távon való 
tárolhatóságából. 

  

  
FELHASZNÁLÁS:  
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete 
legyen legalább +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Tervezze úgy a festési munkálatot, 
hogy a festékréteg még az esti harmat leszállta előtt meg tudjon száradni, ellenkező esetben a magas 
páratartalom a bevonat fakulásához vezethet. 
 
FESTÉKELŐKÉSZÍTÉS 
Alapozáshoz és fedőfestéshez szükség esetén hígítsa a festék 1050-es jelzőszámú hígítóval. 
  
1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
Távolítsa el a felületről az elszürkült elöregedett faréteget. 
 
Festetlen felületek: 
Tisztítsa meg az új fafelületet a portól, távolítson el minden penészfoltot, laza rostokat és egyéb 
szennyeződést. Alapozza a fafelületet az építkezés minél korábbi fázisában Valtti Primer vagy Valtti 
Base alapozóval. A korróziós kockázatnak kitett fémelemeket (mint pl. szögek) alapozza Rostex Super 
korróziógátló alapozó festékkel. A csomókból távolítsa el a laza, lepergő gyantát. 
 
Korábban olajfestékkel festett felületek: 
Távolítsa el a leváló festékréteget és elszürkült faanyagot, majd tisztítsa meg a felületet drótkefe 
segítségével. Az erősen elszennyeződött vagy penészes felületeket mossa le alaposan Homeenpoisto 
penészeltávolító szerrel, a használati utasítások betartása mellett. A csupasz fafelületeket alapozza 
Valtti Primer vagy Valtti Plus Base alapozóval. 
 
2) FELHORDÁS: 
Egyenletes színhatásért keverje össze egyetlen edényben a festéshez szükséges teljes 
festékmennyiséget. Használat keverje fel alaposan a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel. Alapozza 
a felületet 5%-ban hígított Teho Olajfestékkel (1050-es jelzőszámú hígító). Hagyjon legalább 24 óra, 
de inkább pár napnyi száradási időt, majd fedőrétegként hordja fel a terméket hígítás nélkül. 
Amennyiben ez szükséges, a fedőréteg is hígítható. Kezelje különös figyelemmel a bütü részeket. 
 
Figyelem! 
A faanyag gyantákat és egyéb foltosodást okozó anyagokat tartalmaz, különösek a csomók környékén, 
melyek hőmérsékleti és páratartalmi ingadozások hatására a felület elszíneződését vagy szivárgást 
okozhatják. 
 
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 1050-es 
jelzőszámú hígítóval vagy Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztító folyadékkal. 
  
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
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A kezelt felületek kb. 4 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. A 
kéthetes időszakban kezelje óvatosan a felületet. Tisztítás szükségessége esetén használjon puha 
kefét, nedves törlőkendőt vagy felmosót. 
 
Egy hónap után a felületek Tikkurila Huoltopesu tisztítószerrel (1 rész Huoltopesu tisztítószer, 10 rész 
víz) tisztíthatók. Makacs szennyeződések esetén használjon töményebb oldatot (1 rész Huoltopesu + 
1 rész víz). Lemosást követően öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni. 
 
FELÚJÍTÓ FESTÉS 
A Teho Olajfestékkel festett felületek Teho Olajfestékkel, a Tikkurila Ultra festékcsalád termékeivel, 
Pika-Teho vagy Valtti Opaque festékkel festhetők át. 
  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
GHS02 / GHS07 / GHS09 
Gyúlékony folyadék és gőz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Ha orvosi tanács szükséges, mutassa meg az orvosnak 
a termékkannát vagy a címkét. Gyermekektől távol tartandó. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó - 
Tilos a dohányzás. Kerülje a gőz belégzését. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható. 
Kerülje a termék környezetbe való jutását. Viseljen védőkesztyűt. HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő 
vízzel. Kis mennyiségű szenzibilizáló anyagot tartalmaz: neodekánsav, kobaltsó, etil-metil-ketoxim és 
ftálsav-anhidrid. 
Tartalmaz: Szénhidrogének, C9C-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás vegyületek, 2-
oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT), 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT). 
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.  
 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani. 
Figyelem: öngyulladás veszélye! A termékkel átitatott törlőruhák, papírtörlők stb. kigyulladhatnak. 
Megsemmisítés előtt tárolja ezeket zárt, vízzel töltött fémedényben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORGALMAZZA: 
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070 
info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu 
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