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MMIIRRAANNOOLL  DDeekkoorráácciióóss  FFeessttéékk  
((MMIIRRAANNOOLL  DDeeccoorraattiioonn  PPaaiinntt))  

  
  

 

 
 

  
 

      * dekoratív felületek 
* díszítés kül- és beltérben 

 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Zománcfesték beltéri dekorációs célokra. Megfelel cink-horganyzott acéllemez, korábban 
alkid festékkel festett -és poliészter felületek festésére (Rostex alapozóval történő alapozás 
után). Fa és fém felületek dekorálására. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Új és korábban festett fa és fém dekorációs elemek, díszítmények, dísztárgyak, beltéri falak, 
stb. festése.  
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  AArraannyy,,  BBrroonnzz  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ggyyöönnggyyhháázzaass  fféénnyyűű  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      10-13 m2/l  

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,11  ll,,  11  ll  
HHííggííttááss::        11003322--eess  hhííggííttóóvvaall  

  HHaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórrááss  eesseettéénn::    
--  sszzóórróóffeejj  mméérreettee::  11,,44--11,,88  mmmm,,    
--  hhííggííttááss::  2200--2255  ttéérrffooggaatt%%--bbaann..  

FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::  eeccsseett,,  hhaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórrááss,,  hheennggeerr  ((rröövviiddsszzőőrrűű  mmoohhaaiirr  
hheennggeerr))      

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  11  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    tteelljjeesseenn  sszzáárraazz  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
MMoosshhaattóóssáágg::        NNeeddvveess  ttöörrllőőrroonnggggyyaall  lleehheett  ffiinnoommaann  lleettöörrööllnnii..  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  3300%%  
SSűűrrűűsséégg::        00,,99--  11,,22kkgg//ll,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn,,  IISSOO  22881111  
TTáárroollááss::        TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó  ttáárroolláásstt..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000066  77770000//77770011  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  tteelljjeesseenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa..  AA  ffeessttééss  
ééss  aa  sszzáárraaddááss  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  ééss  aa  ffeessttéékk  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  
1100°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  rroozzssddáátt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  aa  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett.. 
A fa és faszármazék felületeket alapozza 1-2 rétegben Otex Tapadó Alapozóval (Otex 
Adhesion Primer). Az alapozó színe legyen a fedőfesték színéhez hasonló: arany – TVT X029, 
bronz – TVT J123. 
A beltéri száraz helyiségekben lévő fém felületeket festheti rögtön Miranol Dekorációs 
Festékkel.  
Az alumínium felületeket alapozás/festés előtt csiszolja meg.  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Mossa le a  felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa 
el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. 
Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A fényes, kemény és az ipari bevonatokkal kezelt 
felületeket csiszolja le, majd portalanítsa a felületet. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat 
töltse ki, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd 
Putty). Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat. 
Alapozza a fa felületeket Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Az alapozó színe 
legyen a fedőfesték színéhez hasonló: arany – TVT X029, bronz – TVT J123. 
 
Alapozza a fém felületeket világosszürke Rostex Super alapozóval. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt és közben is időnként, alaposan keverje el a festéket, hogy elkerülhesse a 
festék foltosodását, amit a fém pigmentek lerakódása okozhat. Szükség esetén hígítsa a 
festéket 1050-es lakkbenzinnel, vagy az 1032-es hígítóval. 
Hordja fel a festéket 1-2 rétegben ecsettel, hengerrel, vagy szórással.  
Nagyobb felületek esetén az egyenletes felület létrehozása céljából használjon hengert, vagy 
szórást a festék felhordásánál. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat  
1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot 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 puha kefével, vagy 
egy nedves törlőruhával. 
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Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, pl. egy 
szivaccsal vagy törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos  
(pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse 
le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával 
kapcsolatosan. 
 
FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS::  
AA  MMiirraannooll  DDeekkoorráácciióóss  FFeessttéékkkkeell  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkeett  MMiirraannooll  DDeekkoorráácciióóss  FFeessttéékkkkeell,,  vvaaggyy  hhaassoonnllóó  
ttííppuussúú  oollddóósszzeerreess  bbáázziissúú  zzoommáánnccffeessttéékkkkeell,,  vvaaggyy  aallkkiidd  ffeessttéékkkkeell  lleehheett  ffeellúújjííttaannii..  KKöövveessssee  aa  
kkoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  uuttaassííttáássookkaatt..    
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt))..  
VVeesszzééllyyeess  aa  kköörrnnyyeezzeettrree,,  NN..    
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  MMéérrggeezzőő  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  
kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  GGőőzzöökk  áállmmoossssáággoott  vvaaggyy  sszzééddüülléésstt  ookkoozzhhaattnnaakk..    
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  ggáázztt//ffüüssttöött//ggőőzztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  LLeennyyeellééssee  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  
ééss  aa  ccíímmkkéétt  aazz  oorrvvoossnnaakk  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  
CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aazz  aannyyaagg  kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..  IIzzoobbuuttiill--
mmeettaakkrriillááttoott  ttaarrttaallmmaazz..  TTúúlléérrzzéékkeennyy  sszzeemmééllyynnééll  aalllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.   
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA 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@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 


