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Termékleírás 

FLOETROL® - akril alapú festék kondicionáló. Beltéri 

vagy kültéri, emulziós vagy akril kötőanyag alapú 

festékekhez adva (ideértve az akril fapácokat is), a 

termék javítja azok terülését és felhordhatóságát. A 

káros hatású hígítókkal ellentétben, a termék nem 

módosítja a festék tulajdonságait és nincs hatással a 

bevonat megjelenésére vagy száradási idejére. Ideális 

választás szórás esetén: FLOETROL® hozzáadásával a 

szórási nyomás akár 20%-kal csökkenthető a 

szóráskép módosítása nélkül, és csökken a szórófejek 

kopása. Megelőzi a szórófejek eltömődését az airless 

és a tartályos szórópisztolyokban. Megelőzi a dugattyú 

blokkolást a tartályos szórópisztolyokban. 

 

Alkalmazási terület 

• Teljesítményjavító adalék vízhígítású 

festékekhez – emulziós, akril, vinil alapú stb. 

• Hozzáadható festékekhez, fapácokhoz, lakkokhoz 
(kivéve színtelen lakkok) 

Tulajdonságok 

• Javítja a festékterülést – megakadályozza 
az ecset- és hengernyomok 
megjelenését. 

• Fokozza a festékbevonat ellenállását az 
extrém időjárási hatásokkal szemben, 
úgy, mint szélsőséges hőség, alacsony 
hőmérsékletek vagy magas páratartalom. 

• Meghosszabbítja a mintázó festékek 
száradási idejét, illetve a mintázási nyitott 
időt. 

• Hengerrel való felhordás esetén, 
szórófestéshez hasonló minőséget 
biztosít. 

• Csökkenti a szórófej-eltömődés és a 
szórópisztoly blokkolás kockázatát a 
tartályos szóróberendezésekben. 

• Meghosszabbítja a szórópisztoly és a 
szóróberendezés élettartamát. 

• Javítja a szórásképet és jobb terülést 
biztosít. 

• Csökkenti az ecset vagy henger okozta 

látható átfedéseket a felületen. 

• Csökkenti a hengernyomást a felületen és 
megelőzi a festékfelgyülemlést a 
hengerminta szélén. 

Lobbanás-
pont 

N/A 

Kiszerelések 

0,5 l, 1 l, 2,5 l, 

10 l 

Alkalmazási 
terület 

Kültér 
Beltér 

 

 

 

TECHNICAL DATA 
 

Kötőanyag típusa akril 

Hígító víz 

Szag szagtalan 

pH 8-9 

Fajsúly 20°C-on 1.00 ±0.05 

Viszkozitás folyékony 
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Szárazanyag 
tartalom 

12% ±2% 
  

Megjelenés tejfehér folyadék 

Lobbanáspont Nem minősül tűzveszélyesnek. 

Szavatossági idő 1 év, eredeti, bontatlan csomagolásban. 

VOC Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelvén kívül esik.  

Felhordási mód A festék gyártójának iránymutatásai szerint.  

Hígítás Nem szükséges hígítani. 

Fedőképesség 10% FLOETROL® hozzáadása a festékhez körülbelül 20%-kal növeli a 

fedőképességet. A tényleges fedés a felhordási módtól, a felület típusától, 

textúrájától, korától és porozitásától függően változik. 

Festőszerszámok 
tisztítása 

Szappanos vízzel. 

Tárolás A fel nem használt termékmaradékot zárja le légmentesen egy kisebb 
műanyag vagy üveg edénybe. Fagytól és magas hőmérsékletektől védendő! 

Száradási idő A festék gyártójának utasításai alapján. 

 
Felhorási javaslatok 

Takarjon le minden olyan felületet, amelyet nem kíván festeni 

Felhordási hőmérséklet: +5oC és +35oC között. 
Festés előtt végezzen tesztet: keverjen össze kis mennyiségben festéket és FLOETROL® festék 
kondicionálót. 
Figyelem! Matt vagy selyemfényű festékek esetén a hozzáadott FLOETROL® 
mennyiség nem módosítja a végső színt vagy fényfokozatot, viszont magasfényű 
festékek esetén csökkentheti a bevonat végső fényfokozatát. 

 

Felület előkészítése 

Készítse elő a festendő felületet a festékkannán megadott felületelőkészítési utasítások alapján. 

Távolítsa el a laza vagy leváló rostokat. Penész- vagy egyéb mikroorganizmussal való fertőzés 

esetén kezelje a felületet gombaölő szerrel, vagy klóros fehérítő vizes oldatával (1 rész víz, 1 

rész klóros fehérítő). A fehérítő oldatot hagyja hatni 15 percen át. Öblítse le alaposan a 

felületet, majd hagyja megszáradni. 

 
Felhordás 

Általános utasítások: Keverje fel a festéket, majd hordja fel a megszokott módon. Amennyiben a 
festék ragad, túl gyorsan szárad, nem terül és nem folyik megfelelően, adjon hozzá FLOETROL® 
festék kondicionálót a megfelelő terülés és nyitott idő eléréséig. Használat előtt rázza fel alaposan 
a FLOETROL® flakont. Adja hozzá a terméket a festékhez, majd keverje fel alaposan a keveréket. 
Alkalmazza a FLOETROL® / festék keveréket normál festékként. 
 
FLOETROL® hozzáadás esetén, vegye figyelembe az alábbi utasításokat: 

Ecset vagy henger  
A FLOETROL® arány legyen kb. 7-10% minden liter festékhez.  
Amennyiben a festék túl vastag marad, illetve extrém hőmérsékletek esetén, az arány lehet 
magasabb, akár 15% FLOETROL® per festék liter.  

HVLP és felsőtartályos szórás  
FLOETROL® arány: 5-10% minden liter festékhez.  
A valós hígítási arány függ a festékáramlástól és festék viszkozitásától.  
Amennyiben a szórás során a festék vastagodni látszik, hígítsa azt 1 teáskanálnyi vízzel.  

Airless szórás  
Hígítsa a festék FLOETROL® festék kondicionálóval 10%/festék liter arányban.  
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Mintázó festés 
Hígítsa a festék FLOETROL® termékkel 20-25%-os arányban (/ l festék).  
Függőleges felületeken kerülje a túlhígítást, ellenkező esetben a festék megfolyhat. 

Akril öntés esetén az arányok az alábbiak: 

1 rész festék: 1 rész FLOETROL® 
1 rész festék: 3 rész FLOETROL® 
1 rész festék: 4 rész FLOETROL® 

A tényleges keverési arány a használt akrilfesték márkájától és a művész által kívánt 
végeredménytől függ. 

Korlátozások 

Ne adja a terméket színtelen lakkokhoz. Ne adja a terméket olaj- vagy alkid alapú festékekhez, 
ideértve a glicerin-festékeket is. Ezen festékek teljesítményét javítsa OWATROL® Olaj* 
hozzáadásával. 

Biztonsági előírások 

Részletes tájékoztatást a szükséges biztonsági előírásokról a termék biztonsági adatlapján, 
illetve címkeszövegén talál. Biztonsági adatlapot a D-Mark Kft. kérhet. Gyermekektől elzárva 
tartandó. 

Ez a műszaki adatlap érvényteleníti és helyettesíti az ugyanarra a termékre vonatkozó korábbi 

műszaki adatlapokat. Célja, hogy tájékoztassa a felhasználót a termékről. A jelen Műszaki 

Adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az ebben a dokumentumban 

szereplő információk azonban nem helyettesíthetik a bevonandó felület jellegének és 

körülményeinek megfelelő specifikációt. A folyamatos technikai fejlődés miatt a felhasználó 

felelőssége annak megállapítása, hogy ezt a dokumentumot nem váltotta-e fel egy újabb kiadás. 

Az ebben a dokumentumban szereplő információk csak iránymutatásul szolgálnak, és a gyártó 

nem tudja garantálni vagy vállalni a felelősséget az eredményekért, mivel nem tudja ellenőrizni 

azokat a körülményeket, amelyek között a termékeit alkalmazzák. 
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