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TIKKURILA 

LUJA/FEELINGS VÍZTASZÍTÓ ALAPOZÓ
VÍZTASZÍTÓ ALAPOZÓ NEDVES ÉS SZÁRAZ HELYISÉGEK SZÁMÁRA

LEÍRÁS Víztaszító alapozó nedves és száraz helyiségek számára

ALKALMAZÁSI TERÜLET  Beltéri fal- és mennyezeti felületek.

TERMÉKJELLEMZŐK   Vizes, párás helyiségek, uszodák vakolt, glettelt, beton, tégla, gipszkarton, üveghálós tapéta,
stb. falfelületeinek alapozása. 
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LUJA/FEELINGS VÍZTASZÍTÓ ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATOK

Színárnyalat 

Fedőképesség 

Kiszerelések

Felhordási mód

Száradási idő (23°C-on 50%
relatív páratartalom mellett) 

Sűrűség (kg/l)

Szilárdanyag-térfogat (%)

VOC 

Tárolás 

Áttetsző zöld 

Kb. 4-6 m²/l két rétegben, hígítatlanul. 

3 l, 10 l 

Hengerrel, ecsettel vagy szórással

Érintésszáraz kb. 4 óra elteltével. Kb. 4 óra elteltével átfesthető.

Kb. 1,2 kg/l, ISO 2811

39 

(A/i kategória) 140g/l (2010). A Luja/Feelings Víztaszító alapozó VOC-tartalma max. 140 g/l. 

Védje a fagytól. A rosszul visszazárt termékek rosszul viselik a hosszú távú tárolást.
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LUJA/FEELINGS  VÍZTASZÍTÓ ALAPOZÓ

FELHASZNÁLÁS
Felhordási körülmények
A festendő felületnek száraznak kell lennie, a levegő hőmérsékletnek legalább +10 °C-nak, a levegő relatív páratartalmának 
pedig 80% alatt kell lennie. 

Felület előkészítése 
Tisztítsa meg a felületet a szennyeződések és a por eltávolításával. Ha a felületen penészedés van, derítse ki az okot, és festés 
előtt gondosan javítsa ki a károkat. Távolítson el minden laza, lepattogzó festéket kaparóval. Távolítsa el teljesen a vinyl 
falburkolatokat és a kerámiacsempéket. Csiszolja mattra a fényes festékfelületeket. Szükség esetén mossa le a felületet 
Maalipesuval, és óvatosan öblítse le vízzel. Egyenlítse ki a beton, vakolt és egyéb felületeket               megfelelő, nedves 
helyiségekbe való töltőanyaggal. Csiszolja le a megszáradt felületet, és törölje le a csiszolóport.

Felhordás
Használat előtt keverje fel a Luja/Feelings Víztaszító Alapozót. Vigyen fel két réteg Luja/Feelings Víztaszító Alapozót, két rétegnél 
többet ne használjon. A két alkalmazás között hagyja megszáradni 4 órán keresztül. Biztosítsa a sarkok és az átvezetések 
fedettségét víztaszító alapozó ecsettel történő felhordásával. A Luja/Feelings Víztaszító Alapozó második rétegének felhordásától 
számított kb. 4 óra elteltével hordja fel a Feelings/Luja fedőfestéket.
A szerszámok tisztítása 
Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztítót az enyhén megkeményedett festék eltávolítására 
ajánljuk. 

Környezetvédelem és hulladékkezelés 
A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, 
száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

Egészség és biztonság 
A termék a módosított 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki. Ez a festék biocid terméket tartalmaz a száraz film konzerválása érdekében. Tartalmaz: 3-jód-2-
propinil-butil-karbamátot (IPBC). Bőrszenzibilizáció veszélye. Viseljen védőkesztyűt.

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

Tikkurila Oyj - P.O. Box 53, Heidehofintie 2 - FI-01301 Vantaa Finnország - Finnország - Tel. +358 20 
191 2000 
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