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FEELINGS KÜLÖNLEGES FALFESTÉK, félmatt 
(FEELINGS EXTRA DURABLE PAINT, semi-matt

 
 

 

 

* nedves dörzsállóság: 1. osztály SFS-EN 13300 
* csempét is helyettesíthet 
* kórházakba is megfelelő 
* élelmiszeriparban is használható 

 

 
 

TERMÉKTÍPUS: 
Vízhígítású akrilát latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére. Rendkívül jól 
mosható felületet képez. Vakolt, glettelt, beton, tégla, gipszkarton, MDF, stb. felületek 
festésére. Alkalmas új felületek festésére, valamint korábban festett felületek átfestésére. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Beltéri falak és mennyezetek festése, magas mosás és kopás elleni ellenállást igénylő 
felületeken, úgy mint: előterek, lépcsőházak, kórházi folyosók, kórtermek és más, magas 
igénybevételnek kitett felületek. A termék élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik (a festett 
felületet élelmiszerrel közvetlenül nem érintkezhet) – Finn élelmiszeripari törvény 23/2006. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

MŰSZAKI ADATOK: 
 
Bázisfesték:   A és C 
Színek:    Fehér és a Tikkurila Symphony színkártya színei 
Fényességi fokozat:   félfényes 
Fedőképesség:   5-8 m2/liter/réteg 

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felhordás módjától. 

Kiszerelések:   0,9 l, 2,7 l, 9 l 
      
Hígítás:    vízzel, szükség esetén max. 5%-ban 
Felhordási mód:  ecset, henger, szórás. 
 
Száradási idők:   érintésszáraz 2 óra múlva, 
(23°C-on és 50% relatív   átfesthető 4 óra múlva, 
páratartalom mellett)  a teljes kikeményedést 2-3 nap alatt éri el 

 
Moshatóság:  nagyon jó. Ellenáll a kórházakban használt 

tisztítószereknek és fertőtlenítő szereknek. 
 
Kopásállóság:   1. osztály, SFS-EN 13300, ISO 11998 
(nedves dörzsölésnek 
ellenáll) 
Kémiai ellenállás:   ellenáll oldószereknek, pl. lakkbenzinnek 
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Hőtűrés:     85°C (ISO 4211-1, 4211-3) 
Építőanyag     
károsanyag-kibocsátási 
minősítés:    M1 és MED tanúsítvány 

 
Szárazanyag-tartalom:  kb. 40% 
Sűrűség:    1,2 kg/l, ISO 2811 
Tárolás:    Fagytól védendő. 
Termék kódja:   724 6001/3 
_________________________________________________________________ 
FELHASZNÁLÁS: 

 
FELHORDÁSI  KÖRÜLMÉNYEK:  A  festendő  felület  legyen  száraz,  tiszta,  a  levegő 
hőmérséklete legyen legalább 5°C,  relatív páratartalma max. 80%. 

 
1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: 
Festetlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződéseket.  A repedéseket, töréseket, szögek 
helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Csiszolja 
le a javított részeket és távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings 
Univerzális Alapozóval. 
 
Korábban festett felületek: 
Mossa le a felületet Maalipesu tisztítószerrel a használati utasításoknak megfelelően, majd 
hagyja a felületet megszáradni. A laza, leváló festékréteget távolítsa el kaparóval. A kemény, 
fényes részeket csiszolja le mattra, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A 
repedéseket, szöglyukakat töltse ki megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. Csiszolja le a javított 
részeket, majd portalanítsa a felületet. Szükség esetén, alapozza a felületet Feelings Univerzális 
Alapozóval. 
 
2) FELHORDÁS: 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel ecsettel, hengerrel vagy szórással, 2 
rétegben. 

 
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. 
A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A termék a felhordás után 1 hónappal éri el a teljes kikeményedést és tartósságot, ezért ez alatt 
az időszak alatt kezelje óvatosan a felületet. Ha tisztításra volna szükség, tegye azt gyengéden 

egy puha kefével vagy nedves törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, 

törlőruha, szivacs vagy puha kefe segítségével. Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja 
enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, törlőruha vagy szivacs segítségével. Mosás után öblítse 

le alaposan a felületet tiszta vízzel. A tisztítószerek hígításánál mindig vegye figyelembe a gyártó 
erre vonatkozó utasításait. 
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FELÚJÍTÓ FESTÉS: 

A Feelings Különleges Falfestékkel festett felületek hasonló, vízhígítású festékkel újíthatók fel. 
Lásd a felület-előkészítési fejezetet. 

 
ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30 g/l (2010) 
A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz. 

 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
A termék nem minősül veszélyes árunak. 
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. 
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FORGALMAZZA: 
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu 
 
 


