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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. 

 

OOPPTTIIVVAA  CCOOLLOOUURR  

  ((OOPPTTIIVVAA  CCOOLLOOUURR))  

 
 

 
 

 

  KKiivváállóó  ffeeddőőkkééppeesssséégg::  aakkáárr  1122mm22//ll//rréétteegg  

  KKiivváállóó  ttaakkaarrááss  

  TTaarrttóóss,,  sszzíínnéétt  mmeeggőőrrzzőő  bbeevvoonnaattoott  kkééppeezz  

  MMoosshhaattóóssáágg::  33..  oosszzttáállyy  ((PPNN--EENN  11333300::22000022,,  

PPNN--EENN  IISSOO  1111999988::22000077))  

  KKöönnnnyyeenn  ffeellhhoorrddhhaattóó,,  nneemm  ccsseeppeegg,,  jjóóll  ttaappaadd,,  

ééss  ggyyoorrss  sszzáárraaddááss  jjeelllleemmzzii  

  AAllaaccssoonnyy  VVOOCC--ttaarrttaalloomm  ((EEUU  hhaattáárréérrttéékk  aallaatttt))::  

aalliigg  55  gg//ll  
 
 

  

  

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  

VVíízzhhííggííttáássúú  aakkrriill  ddiisszzppeerrzziióó  aallaappúú,,  llaatteexx  ttaarrttaallmmúú  ffeessttéékk  llaakkóóééppüülleetteekk,,  iirrooddáákk  ééss  kköözzüülleettii  

hheellyyiissééggeekk  ffaallaaiinnaakk  ééss  mmeennnnyyeezzeetteeiinneekk  ffeessttéésséérree..  ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii  hheellyyiissééggeekkbbeenn  iiss  

aallkkaallmmaazzhhaattóó,,  ootttt  aahhooll  aa  ffeesstteetttt  ffeellüülleett  nneemm  kkeerrüüll  kköözzvveettlleenn  kkaappccssoollaattbbaa  éélleellmmiisszzeerrrreell..  

RReennddkkíívvüüll  ssiimmaa,,  mmaatttt  ffeeddőőrréétteeggeett  kkééppeezz..  SSzzéélleess  sszzíínnsskkáállaa  ((ttööbbbb,,  mmiinntt  1133  000000  sszzíínn))  aallaappjjáánn  

sszzíínneezzhheettőő..    

 

AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  

GGiippsszz--,,  vvaaggyy  ppaappíírrkkaarrttoonn,,  cceemmeenntt  ééss  mméésszz  vvaakkoollaattookk,,  bbeettoonn  ffeellüülleetteekk  ffeessttééssee..  KKoorráábbbbaann  

ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk  ffeellúújjííttáássáárraa  iiss  aallkkaallmmaass..  
 

 

MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  

  

BBáázziissffeessttéékk::        AAPP  ééss  CC  

SSzzíínneekk::        ffeehhéérr,,  aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy,,  NNCCSS,,  RRAALL  ééss  mmááss    

          sszzíínnkkáárrttyyáákk  eennggeeddééllyyeezzeetttt  sszzíínneeii..  TTööbbbb,,  mmiinntt  1133  000000  sszzíínn  

  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  

FFeeddőőkkééppeesssséégg::      aakkáárr  1122  mm22//lliitteerr//rréétteegg  
AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  

kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

  

KKiisszzeerreelléésseekk::      22,,77  ll;;  99  ll;;  1188  ll  

            

HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn,,  mmaaxx..  55%%--bbaann  
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FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::  eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  ((ffúúvvóókkaa::  551177,,  ffúúvvóókkaannyyoommááss::  118800--

220000  bbaarr))  

  

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      kkbb..  11  óórraa  aallaatttt  sszzáárraazz,, 

((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  mmiinn..  44  óórraa  eelltteellttéévveell  

ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt)) AAllaaccssoonnyy  hhőőmméérrsséékklleetteenn  ééss  mmaaggaass  ppáárraattaarrttaalloomm  eesseettéénn  aa  sszzáárraaddááss  hhoosssszzaabbbb  

iiddőőtt  vveehheett  iiggéénnyybbee..  
  

KKooppáássáállllóóssáágg::        33..  oosszzttáállyy  ((PPNN--EENN  1133330000::22000022;;  PPNN--EENN  IISSOO  1111999988::22000077))  

((nneeddvveess  ddöörrzzssööllééssii    

eelllleennáállllááss))    

  

SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  5533  ttöömmeegg%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  

  

SSűűrrűűsséégg::        AAPP--bbáázziiss::  kkbb..  11,,3355  gg//ccmm³³  

CC--bbáázziiss::  kkbb..  11,,2288  gg//ccmm³³,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  

  

TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  ééss  kköözzvveettlleenn  nnaappssüüttééssttőőll  vvééddeennddőő..  SSzzáárraazz  

hheellyyeenn,,  ++55°°CC  --  ++2255°°CC--ooss  hhőőmméérrsséékklleetteenn,,  jjóóll  lleezzáárrtt  

ddoobboozzbbaann//kkaannnnáábbaann  ttáárroollaannddóó..  

TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      CC1155  33990055  

  

  

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  

  

FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  

hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  ++55°°CC  --  ++2255°°CC  kköözzöötttt,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..   

  

11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Festetlen felületek: 

AA  ffrriissss  vvaakkoolltt  vvaaggyy  bbeettoonn  ffeellüülleetteekkeett  44  hhéétt  sszzáárraaddáássii  ééss  kkiikkeemméénnyyeeddééssii  iiddőő  eelltteellttéévveell  sszzaabbaadd  

ffeesstteennii..  AAzz  ffeellüülleettii  eeggyyeenneettlleennssééggeekkeett  ttööllttssee  kkii  mmeeggffeelleellőő  ttööllttőőaannyyaaggggaall..  GGiippsszzkkaarrttoonn  ééss  

gglleetttteelltt  ffeellüülleetteekk  ffeessttéésséétt  ccssaakk  tteelljjeess  sszzáárraaddááss  uuttáánn  eellvvééggeezznnii..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  

aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  aammeellyyeekk  rroonntthhaattjjáákk  aa  ffeessttéékk  ttaappaaddáássáátt..      

  
Korábban festett felületek: 

MMoossssaa  llee  aa  ffeellüülleetteett,,  ttáávvoollííttssaa  eell  aa  ppoorrtt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  ééss  aa  llaazzaa,,  

lleeppeerrggőő  ffeessttéékkrréétteeggeekkeett..  AA  fféénnyyeess  ffeellüülleetteekkeett  ccssiisszzoolljjaa  llee,,  aazz  eesseettlleeggeess  eeggyyeenneettlleennssééggeekkeett  

jjaavvííttssaa  kkii  mmeeggffeelleellőő  ttööllttőőaannyyaaggggaall..  
 
Korábban enyves, vagy meszes festékkel kezelt felületek: 

AA  mmeesszzeess  vvaaggyy  eennyyvveess  ffeessttéékkrréétteeggeett  ttáávvoollííttssaa  eell  eeggéésszzeenn  aa  vvaakkoollaattiigg..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  

aa  ppoorrtt  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  aazz  eesseettlleeggeess  eeggyyeenneettlleennssééggeekkeett,,  llyyuukkaakkaatt  ppeeddiigg  jjaavvííttssaa  kkii  

mmeeggffeelleellőő  ttööllttőőaannyyaaggggaall..  



 

 
Termékleírás 
2015.06.01. 

     

   

_______________________________________________________________________________________________________ 
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FFiiggyyeelleemm::  FFeessttééss  eellőőtttt  eelllleennőőrriizzzzee  aa  gglleetttteelltt  ffeellüülleett  ssttaabbiilliittáássáátt::  ttöörröölljjee  áátt  kkéézzzzeell  aa  ffeellüülleetteett..  

AAmmeennnnyyiibbeenn  eezztt  kköövveettőőeenn  aa  kkeezzee  ppoorrooss  mmaarraadd,,  aa  ffeellüülleett  llaazzaa,,  ppoorróózzuuss  sszzeerrkkeezzeettűűnneekk  

mmoonnddhhaattóó,,  ééss  mmééllyyaallaappoozzóó  ––  TTiikkkkuurriillaa  SSuupprraabbiilliitt  ––  ffeellhhoorrddáássáátt  iiggéénnyyllii..  
 
2) ALAPOZÁS: 

AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  OOppttiivvaa  AAllaappoozzóóvvaall  ((OOppttiivvaa  PPrriimmeerr)),,  aa  ffeeddőőffeessttéékk  tteerrvveezzeetttt  sszzíínnééhheezz  

hhaassoonnllóó  ((vviilláággoossaabbbb))  áárrnnyyaallaattttaall..  AA  ffeellüülleett  mmaaxx..  3300%%--bbaann  vvíízzzzeell  hhííggííttootttt  OOPPTTIIVVAA  CCOOLLOOUURR  

ffeessttéékkkkeell  iiss  aallaappoozzhhaattóó..  AAzz  eerrőősseenn  ppoorróózzuuss,,  llaazzaa  sszzeerrkkeezzeettűű  ffeellüülleetteekkeett  aallaappoozzzzaa  SSUUPPRRAABBIILLIITT  

mmééllyyaallaappoozzóóvvaall..  
  

33))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  

FFeessttééss  eellőőtttt  kkéésszzííttsseenn  eellőő  mmeeggffeelleellőő  mmeennnnyyiissééggűű,,  aazzoonnooss  ggyyáárrttáássii  ssoorroozzaattbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  

((hhííggííttááss  eesseettéénn  ppeeddiigg  mmeeggffeelleellőő  mmeennnnyyiissééggűű,,  aazzoonnooss  hhííggííttáássúú))  ffeessttéékkeett..  FFeellhhoorrddááss  eellőőtttt  

aallaappoossaann  kkeevveerrjjee  eell  aa  ffeessttéékkeett..  HHoorrddjjaa  ffeell  aa  ffeessttéékkeett  eeccsseetttteell,,  hheennggeerrrreell,,  vvaaggyy  sszzóórráássssaall  kkéétt,,  

vvaaggyy  sszzüükksséégg  eesseettéénn  hháárroomm  rréétteeggbbeenn..  AA  ggyyeennggéénn  ttaakkaarróó  sszzíínneekk  eesseettéénn  ((mmeellyyeekkeett  aa  sszzíínneezzőő  

rreennddsszzeerr  kküüllöönn  mmeeggjjeellööll)),,  sszzüükksséégg  lleehheett  eeggyy  hhaarrmmaaddiikk  rréétteegg  ffeellhhoorrddáássáárraa..  AA  ffeellúújjííttaannddóó  

ffeellüülleetteekkeenn  eellőősszzöörr  vvééggeezzzzeenn  pprróóbbaaffeessttéésstt..  AA  ppoozziittíívv  vvééggeerreeddmméénnyy  éérrddeekkéébbeenn  kkeezzddjjee  mmeegg  aa  

ffeessttéésstt  aazz  eeggéésszz  ffeellüülleetteenn..  HHaa  aa  ffeessttééss  ssoorráánn  rraaggaasszzttóósszzaallaaggoott  hhaasszznnááll,,  mméégg  aa  ffeessttéékk  

mmeeggsszzáárraaddáássaa  eellőőtttt  ttáávvoollííttssaa  aazztt  eell..    AANNZZAA  ffeessttőősszzeerrsszzáámmookk  hhaasszznnáállaattaa  jjaavvaassoolltt..  

FFiiggyyeelleemm::  AA  tteerrmméékklleeíírráássbbaann  nneemm  lleehheettssééggeess  uuttaassííttáássookkaatt  mmeegghhaattáárroozznnii  mmiinnddeenn  ttííppuussúú  ééss  

mmiinnőőssééggűű  ffeellüülleett  ffeessttéésséérree..  AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  ffeellssoorroollttaakkttóóll  eellttéérrőő  ffeellüülleettrree  sszzeerreettnnee  ffeesstteennii,,  

sszzaakkttaannááccsséérrtt  ffoorrdduulljjoonn  bbiizzaalloommmmaall  hhoozzzzáánnkk..    

  

FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  

TTiisszzttííttááss  eellőőtttt  ttöörröölljjee  llee  aa  sszzeerrsszzáámmookkrróóll  aa  lleehheettőő  lleeggttööbbbb  ffeessttéékkeett,,  mmaajjdd  mmoossssaa  llee  aazzookkaatt  

aazzoonnnnaall  vvíízzzzeell..  AA  ffeessttőősszzeerrsszzáámmookkrraa  sszzáárraaddtt  ffeessttéékkeett  mmoossssaa  llee  PPeennsssseelliippeessuu--vvaall..  
 
ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 

EEUU--hhaattáárréérrttéékk  eerrrree  aa  tteerrmméékkrree  ((KKaatteeggóórriiaa//aallkkaatteeggóórriiaa))::  AA//aa  3300  gg//ll  ((22001100))..  

AA  tteerrmméékk  kkbb..  55  gg//ll  VVOOCC--tt  ttaarrttaallmmaazz..  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 

GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  FFeessttééss  kköövveettőőeenn  aa  hheellyyiissééggeekk  ccssaakk  aallaappooss  sszzeellllőőzztteettééss  uuttáánn  

vveehheettőőkk  hhaasszznnáállaattbbaa..  AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  TTaarrttaallmmaazz::  55--kkllóórr--22--mmeettiill--44--

iizzoottiiaazzoolliinn--33--oonn  [[EEKK  nniinnccss..  224477--550000--77]]  ééss  22--mmeettiill--22HH  iizzoottiiaazzooll--33--oonn  [[EEKK  nniinnccss..  222200--223399--66]]  ((33::  

11))  rreeaakkcciióóttöömmeeggee,,  11,,22--bbeennzziizzoottiiaazzooll--33  ((22HH))  --oonn  ééss  22--mmeettiill--22HH  iizzoottiiaazzooll--33--oonn..  AAlllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  

vváálltthhaatt  kkii..  TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  aa  DDeejjmmaarrkk  

KKfftt--ttőőll  iiggéénnyyeellhheettőő..  
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KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  

AA  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkoott  aa  ccssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  AA  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkoott  ééss  aa  

sszzáárraazz,,  üürreess  ddoobboozzookkaatt//kkaannnnáákkaatt  vveesszzééllyyeessaannyyaagg--lleerraakkóóhheellyyrree  kkeellll  sszzáállllííttaannii..  RRéésszzlleetteess  

iinnffoorrmmáácciióótt  aa  vveesszzééllyyeessaannyyaagg--lleerraakkóó  hheellyyeekkrrőőll  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhiivvaattaallbbaann  kkaapphhaatt..  

  

SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  TTÁÁRROOLLÁÁSS::  

SSzzáállllííttssaa  ééss  ttáárroolljjaa  aa  tteerrmméékkeett  ggyyáárriillaagg  lleezzáárrtt  kkaannnnáábbaann,,  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookkttóóll  vvééddeetttt  hheellyyeenn..  

TTáárroolláássii  ééss  sszzáállllííttáássii  hhőőmméérrsséékklleett::  ++55  ooCC  ééss  ++2255  ooCC  kköözzöötttt..  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  HHaasszznnáállaatt  uuttáánn  

zzáárrjjaa  vviisssszzaa  sszzoorroossaann  aa  kkaannnnáátt..    KKöözzvveettlleenn  nnaappssüüttééssttőőll  vvééddeennddőő..  

  

SSZZAAVVAATTOOSSSSÁÁGGII  IIDDŐŐ  

GGyyáárrttáássttóóll  sszzáámmííttootttt  33  éévv,,  eerreeddeettii,,  ggyyáárriillaagg  lleezzáárrtt  kkaannnnáábbaann  ttáárroollvvaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  

DDEEJJMMAARRKK  KKfftt..  HH--11009977  BBuuddaappeesstt,,  GGyyáállii  úútt  2277--2299..  

TTeell..::  ++3366  11  334488  33004400,,  FFaaxx::  ++3366  11  334488  33007700  
info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu 
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