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_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja 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 információt 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. 

 

JEDYNKA® ŚNIEŻNOBIAŁA  
JEDYNKA HÓFEHÉR FALFESTÉK 

EMULZIÓS FESTÉK FALRA ÉS MENNYEZETRE 
 

 

 
 

✓  hófehér szín

✓  kiváló takarás

✓  gyors száradási idő 

✓  hagyja a falat „lélegezni”

✓  könnyen felhordható
✓  száraz dörzsölésnek ellenáll 
✓  környezetbarát receptúra 
✓  kiváló fedőképesség: kb. 10 m2/l/réteg 



TERMÉKLEÍRÁS: 
Korszerű polivinil-acetát alapú emulziós festék. Matt felületet alkot, ami hosszan tartó dekorációs hatást 
kölcsönöz a falfelületnek. Egyedi, környezetbarát receptúrája biztosítja a hófehér bevonatot, ami a 
mikroporózus mivoltának köszönhetően az idő múlásával nem töredezik meg, és hagyja a falat 
szellőzni. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Lakóépületek és irodahelyiségek falainak és mennyezeteinek festésére. Alkalmazható vakolt, beton, 
gipsz, faforgácslemez- és szárazfal felületekre, valamint korábban festett felületek felújítására.  
 
FELHASZNÁLÁS: 
1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS 
Új felületek: A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól, zsíros és egyéb szennyeződésektől 
mentes. Az új beton- és vakolt felületeket 3-4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet festeni.  
Korábban festett felületek: Távolítsa el a laza, lepergő festékréteget, a port, a zsíros-, és egyéb 
szennyeződéseket, amik gátolhatják a festék megtapadását. Festés előtt portalanítsa és vízzel mossa 
le a festendő felületet. Az enyves réteget tökéletesen (a vakolatig) távolítsa el. A lekrétásodott 
felületeket portalanítsa és mossa le vízzel. Az előzőleg emulziós festékkel festett felületeket alaposan 
mossa le tisztítószeres vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel.  
2) FELHORDÁS 
Felhordási technika: ecset, henger, airless szórás 
Airless szórás esetén: fúvókaméret 0.017” – 0.019”, szórási szög 40-50o, szórási nyomás 130-150 bar. 
Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. A termék felhasználásra kész, fedőréteg festése esetén 
nem szükséges hígítani. Az alapozó réteg festéséhez hígíthatja a festéket max. 20%-ban vízzel, a 
felület típusától és a felhordási technikától függően. A megfelelő eredmény érdekében javasolt 2-3 réteg 
festéket felhordani. 
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Figyelem! Tartsa szem előtt, hogy a matt festékkel festett felületek sokkal érzékenyebbek a 
karcolásokra és más mechanikai sérülésekre, mint a magasabb fényfokozatú festékkel festett felületek. 
 
 
SZÁRADÁSI IDŐ: A festék kb. 2 óra múlva száraz. A következő réteg felhordása előtt hagyjon min. 4 
óra száradási időt. 
 
FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET: +5o C és +25o C között. 
 
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Távolítsa el a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. 
 
SZÍNEK: 
Fehér 
 
FÉNYESSÉGI FOKOZAT: 
Matt 
 
FEDŐKÉPESSÉG: 
<10 m2/liter/réteg. (A valódi fedőképesség függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási 
technikától.) 
 
SZAVATOSSÁGI IDŐ: 
A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán 
található. 
 
KISZERELÉS: 
1 l; 3 l; 5 l; 10 l 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. A festés során viseljen megfelelő munkaruházatot és védőkesztyűt. 
Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti 
használatba a helyiséget. Mosás előtt törölje le a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket. A 
kiüresedett kannákat és a maradék festéket tartalmazó kannákat szállítsa speciális hulladékgyűjtőbe. 
Hulladékártalmatlanítással kapcsolatos pontos információért forduljon a helyi önkormányzati irodához. 
Tartalmaz, 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EINECS szám: 220-239-6] (3:1) reakcióelegye, valamint 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) és 1,2-
benzizotiazol-3 (2H)-on (BIT). Allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a termék 
biztonságtechnikai adatlapján. 
 
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS: 
Fagytól és naptól védendő. Szállítás és tárolás +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában. 
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MŰSZAKI ADATOK: 

Viszkozitás (+23°C) KU 100-110

Sűrűség max. 1,5 g/cm3 

Szárazanyag-tartalom min. 50% 

Száradási idő a levegő +20±2°C-os hőmérséklete és 
55±5%-os relatív páratartalma mellett max. 2 óra 

Száraz dörzsölési ellenállás 
ellenáll 

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

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol -3(2H)-on (BIT) és 2-
metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). Allergiás reakciót válthat ki. 
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től. 
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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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