
Termékleírás 
2011.12.15. 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 

 

 

JJOOKKEERR    
((JJOOKKEERR))  

 

 

 

 

* fokozottan környezet- és egészségbarát 
* gyerekszobákba különösen ajánlott 
* asztma, allergia ellenes 

 

 

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Oldószermentes, selymesen matt, jól mosható akrilát latex falfesték. Vakolt, glettelt, beton, 
tégla, gipszkarton, fa, farostlemez, faforgácslemez, tapétázott, stb. felületek festésére. 
Alkalmas új és korábban vízhígítású vagy alkid tartalmú festékkel kezelt felületek festésére, a 
használati utasítás betartása mellett. 

 

AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT:: 
Beltéri, nappali-, háló- és gyerekszobák és más száraz helyiségek falainak és mennyezeteinek 
festése. 

 

 

 

 

MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK:: 
 

BBáázziissffeessttéékk:: AA  ééss  CC 
SSzzíínneekk:: aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt 
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt:: sseellyyeemmmmaatttt 
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss:: MM11 
FFeeddőőkkééppeesssséégg:: nem nedvszívó felületek: 

10-12 m2/liter/réteg, 
nedvszívó felületek: 
7-9 m2/liter/réteg 
AA    vvaallóóddii    ffeeddőőkkééppeesssséégg    ffüügggg    aa    ffeesstteennddőő    ffeellüülleett    mmiinnőőssééggééttőőll,,    nneeddvvsszzíívvóó 
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll.. 

 

KKiisszzeerreelléésseekk:: AA--bbáázziiss::  00,,222255  ll,,  00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll,,  1188  ll 
CC--bbáázziiss::  00,,222255  ll,,  00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll 

HHííggííttááss:: vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  1100%%--bbaann 
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd:: eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss 

MMaaggaassnnyyoommáássúú  sszzóórrááss  eesseettéénn:: 
ffúúvvóókkaamméérreett::  00..001155””--00..002211””,, 
hhííggííttááss::  00--1100%%--bbaann.. 

 

 

 

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk:: ppoorrsszzáárraazz  ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv ááttffeesstthheettőő  11--22  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt)) 
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MMoosshhaattóóssáágg::  ttööbbbb  mmiinntt  55000000––sszzeerr  ssúúrroollhhaattóó  ((SSFFSS  33775555))  

NNeeddvveess  ddöörrzzssáállllóóssáágg::  22..  oosszzttáállyy  ((SSFFSS--EENN  1133330000,,  IISSOO  1111999988))  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss:: TTűűrrii  aa  ttiisszzttííttóósszzeerreekkeett,,  vvaallaammiinntt  aa  ggyyeennggee  oollddóósszzeerreekkeett,, 

mmiinntt  ppll..  aa  llaakkkkbbeennzziinntt.. 
HHőőttűűrrééss:: 8855°°CC  ((IISSOO  44221111--22,,  44221111--33)) 

 

SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm:: kkbb..  4400%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn 
SSűűrrűűsséégg:: kkbb..  11,,33  kkgg//ll,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  ((IISSOO  22881111)) 
TTáárroollááss:: FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő.. 
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa:: 887788  66000011//66000033 

 

 

 

 

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS:: 
 

FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KK ÖÖ RR ÜÜ LL MM ÉÉ NN YY EE KK ::  AA   ff ee ss tt ee nn dd őő   ff ee ll üü ll ee tt   ll ee gg yy ee nn   ss zz áá rr aa zz ,,  tt ii ss zz tt aa ,,  aa   
ll ee vv ee gg őő  hőmérséklete  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt.. 

 

11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE:: 
 

FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk:: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
lepergő rétegeket. Egyenlítse ki az egyenetlenségeket a megfelelő Tikkurila glettel, majd 
száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. 
Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer), vagy fessen 
rögtön Joker-rel. Az erős színek alá használjon színezett alapozót. 

 

KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk:: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
lepergő rétegeket. A felület tisztítására használja a Maalipesu-t. 
A kemény, fényes felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. A repedéseket, töréseket, 
szögek helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila glettel. 
A javított felületeket száradás után csiszolja mattra, majd portalanítsa. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy az egész felület megfelelően elő van készítve a festéshez. 
Szükség esetén alapozza a felületet pl. Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal 
Primer). A erős színek alá használjon színezett alapozót. 

 

22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 10%- 
ban vízzel. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással 1-2 rétegben a felület 
teljes egészére. 

 

FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS:: 
AA  JJookkeerr--rreell  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkeett  JJookkeerr--rreell,,  vvaaggyy  uuggyyaannoollyyaann  ttííppuussúú  vvíízzhhííggííttáássúú  ffeessttéékkkkeell  lleehheett 
ffeellúújjííttaannii.. 

 

FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA:: 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
szappanos vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
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FFEELLÜÜLLEETT  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉSS  KKAARRBBAANNTTAARRTTÁÁSSAA::  
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap 
alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet 
rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman, egy nedves 
törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha 
szivaccsal vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-
10) tisztítószerrel, egy szivaccsal vagy törlőronggyal. A tisztítás után gondosan öblítse 
le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával 
kapcsolatosan. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
A termék nem minősül veszélyes árunak. Használja a terméket körültekintően. 
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark 
Kft-től. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani. 
 
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.tikkurila.hu, www.dejmark.hu 
 


