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A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és 
módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti tájékoztatást a legjobb tudásra, 
szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos 
építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni. 
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való 
együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő 
károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

EVERAL AQUA akril zománcfesték 

(EVERAL AQUA SEMI MATT [40]) 
 

 
 

 
 tartós felületet képez 
 megfelel fára és fémre 
 kültéri és beltéri felhasználás 

 közel 13 000 szín 

  

TERMÉKTÍPUS:  

Újgenerációs, vízhígítású, félmatt, univerzális akril zománcfesték, melyet kiváló tartósság jellemez. 
Közel 13 000 színre színezhető. Alkalmas beltéri és kültéri használatra, fa és faforgácslap 
felületekre, előzőleg alapozóval kezelt fém felületekre, valamint beltéri vakolt felületeket borító 
lambériákra. Mechanikai sérülésnek ellenálló felületet képez, mely nem sárgul, és tartós védelmet nyújt 
az időjárási viszontagságokkal szemben. 
  

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Bútorok, ajtók, ablakkeretek, fűtőtestek, kertibútorok, beltéri lambériák, stb. festése. Megfelelő 
felületelőkészítést követően a termék alkalmas acél, horganyzott acél, saválló acél, alumínium, réz, 
műanyag, üveg, kerámia, stb. felületetek festésére. A festék megfelel korábban alkid festékkel kezelt 
felületekre is. Fémtetők és -homlokzatok festésére nem alkalmas. 
  
Tulajdonságok és előnyök: 
TARTÓS FELÜLETET KÉPEZ: 

o UV sugárzással és időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállás 
o mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás 
o hőálló – a zománcfesték többek között radiátorok festésére is alkalmas 
o karcálló, mosásnak és tisztítószerek hatásának ellenáll 

  
TETSZETŐS VÉGEREDMÉNY: 

o nem sárgul 
o fényességi fokozatát megőrzi 
o kiváló fedőképesség 
o elérhető színek széles választéka: közel 13 000 szín 

  
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK: 

o a Lengyel Allergológiai Társaság ajánlásával* 
o felhordás alatt semleges szagot áraszt 

  
KÖLTSÉGKÍMÉLŐ, KÉNYELMES VÁLASZTÁS: 

o gyors száradás 
o kiváló terülés és tapadás 
o csepegésmentes, nem fröccsen 

 
*A Lengyel Allergológiai Társaság ajánlása a termék teljes száradása és a festett helyiség alapos szellőztetése utáni 
időszakra vonatkozik. 
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MŰSZAKI ADATOK:  
  
Bázisfesték: A és C. Figyelem: a végső fényességi fokozatra hatással lehet a 

választott szín intenzitása és a felhordott réteg vastagsága. 
Színek: Fehér, Tikkurila Deco Szürke CC, és színezhető bázis. A Tikkurila 

Symphony színkártya, az NCS és RAL színkártyák színei szerint 
színezhető. 

Fényességi fokozat: Félmatt [40] 
Fedőképesség: akár 14 m2/l/réteg 
 A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a 

felhordás módjától. 

  
Kiszerelések: 0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l 
  
Hígítás: Vízzel 
Felhordási mód: Ecset, henger, szórás. 

Hagyományos szórás: 
- nyomás: 3 – 4 bar 
- szórófej mérete: 1.4 – 1.8 mm 
- hígítás: 20 – 40% (térfogat%) 
Airless szórás: 
- nyomás: 140 – 160 bar 
- szórófej mérete: 0,009” – 0,013” 
- hígítás: 0 – 5% (térfogat%) 
Segédlevegős airless szórás: 
- nyomás: 80 – 120 bar 
- szórófej mérete: 0,009” – 0,011” 
- hígítás: 0 – 5% (térfogat%) 
- porlasztási nyomás: 1 -2 bar 

  
Száradási idők: 
(23oC-on és 50%-os relatív 
páratartalom mellett) 

Porszáraz: 1 óra múlva 
Átfesthető: legalább 4 óra elteltével 
Teljes kikeményedés: 2 – 3 nap múlva 

Szárazanyag-tartalom: A-bázis: kb. 35% (térfogat%) 
C-bázis: kb. 33% (térfogat%) 

Sűrűség: A-bázis: kb. 1,2 kg/l 
C-bázis: kb. 1,05 kg/l 

  
Időjárási hatásokkal 
szembeni ellenállás: 

Nagyon jó 

Hőállóság: Max. +100oC. A magasabb hőmérsékletek sárgulást okozhatnak 
(PN-EN ISO 3248:2001). 

Fertőtlenítőszerekkel 
szembeni ellenállás: 

Nagyon jó (PN-EN ISO 2812:2012). 

Tárolás: +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban. 
Száraz, jól szellőztetett helyen tárolandó. 
Fagytól védendő. 
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FELHASZNÁLÁS:  
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete legyen 
+8°C és +25°C között, a levegő páratartalma pedig 80% alatt. A felület hőmérséklete legyen legalább 
3oC-kal a harmatpont fölött. A gyártó nem vonható felelősségre az utasítások be nem tartásából 
származó gyenge minőségért. 
  
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
Tisztítsa meg a felületet alaposan, távolítsa el a port, a zsíros és olajos szennyeződéseket. A korábban 
festett felületeket mossa la Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le a felületet bő vízzel, és hagyja 
megszáradni. Távolítsa el a régi, leváló festékrétegeket. A fényes részeket érdesítse, majd portalanítsa. 
Szükség esetén egyenlítse ki a felületi sérüléseket megfelelő töltőanyaggal, majd csiszolja és 
portalanítsa a javított felületet. Megfelelő alapozó festékek: Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Otex 
Akva Tapadó Alapozó. A lealapozott vagy Tikkurila Valtti Guard impregnálóval kezelt felületekre hordja 
fel a fedőfestéket 24 órával az utolsó réteg felhordása után. 
 
Fa felületek: 
Az új, beltéri fa és faalapú felületeket alapozza Tikkurila Everal Aqua Primer alapozóval. Az erősen 
nedvszívó felületeket alapozó az alapozó festékkel 5 – 10%-ban hígított változatával, majd csiszolja le 
a felületet. Szükség esetén, hordjon fel egy második réteg, hígítatlan Tikkurila Everal Aqua Primer 
alapozót. A csomókat és a sárgulásra hajlamos, magas gyanta tartalmú fa felületeket kezelje Tikkurila 
Multistop csomókötő szerrel, a használati utasítások betartása mellett, csak ezután hordja fel a 
zománcfestéket. A kültéri fa felületeket alapozza Tikkurila Valtti Guard alapozóval. 
 
Fém felületek: 
A beltéri és kültéri fém felületeket alapozza Tikkurila Rostex Super Akva alapozóval. Száraz beltéri 
helyiségekben, ahol a korróziógátlás nem követelmény, a zománcfesték alapozó nélkül is alkalmazható. 
Az alapozó használata javítja a tapadást, és a végeredmény vizuális hatását. 
 
Beltéri, ásványi eredetű felületek: 
A festendő felület legyen tiszta és száraz, minden zsíros és olajos szennyeződéstől, leváló részecskéktől 
mentes. Alapozza a felületet Tikkurila Optiva Primer alapozóval, majd hordja fel a zománcfestéket két 
rétegben. 
 
Egyéb felületek: 
Az alumínium, réz, fa, műanyag, üveg és kerámia felületeket érdesítse, majd alapozza Tikkurila Otex 
Akva Tapadó Alapozóval. Csak ezt követően hordja fel a zománcfestéket. 
 
Korábban festett felületek: 
Mossa le a felületet megfelelő tisztítószerrel, mely a tapadást gátló szennyeződések eltávolítására 
alkalmas. Öblítse le alaposan a felületet és hagyja megszáradni. A fényes felületeket mattítsa 
érdesítéssel. Szükség esetén egyenlítse ki a felületet megfelelő glettel, és száradás után csiszolja át a 
felületet. 
Figyelem: Festés előtt tesztelje kis felületen a zománcfesték tapadását a korábbi bevonaton. Csak 
kielégítő eredményt követően alkalmazza a terméket. 
  
FELHORDÁS: 
Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. Hordjon fel egy-két réteg festéket ecsettel, hengerrel, 
vagy szórással. Ha szükséges, hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel. 
ANZA festőszerszámok használata javasolt. 
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FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. 

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): 
A/d, 130 g/l (2010) 
A/b, 100 g/l (2010) 
A termék kevesebb, mint 100 g/l VOC-t tartalmaz. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
Felhordás alatt viseljen védőruházatot és védőkesztyűt. Tartalmaz: 2-benzizotiazol-3(2H)-on. 
Allergiás reakciót válthat ki. Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag 
megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. 
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark 
Kft-től igényelhető. 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
A folyékony hulladékot és a festékmaradványokat tartalmazó kannákat veszélyesanyag-
lerakóhelyre kell szállítani. Részletes tájékoztatást a lerakóhelyekről a helyi illetékes hatóságoktól 
kaphat. 

FORGALMAZZA:
D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040
info.hu@d-markgroup.com www.d-mark.hu
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