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SSPPAAKKKKEELLII  AALLKKIIDD  TTAAPPAASSZZ  

((SSPPAAKKKKEELLII  AALLKKYYDDIISSIILLOOIITTEE))  
  
  

 
 
 

  
 
* fa –és fém felületek javítására 
* nagy felületekre is megfelel 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Alkid tapasz beltéri fa, farostlemez, faforgácslemez és fém felületek javítására beltérben és 
száraz kültéri területeken. Kiválóan alkalmas latex, alkid, olaj alapú, vagy savkatalizátoros 
festékkel való kezelés előtt. Könnyű szárazon és vizesen csiszolni.   
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Bútorok, ajtók, beltéri ablakkeretek javítása, valamint kicsi felületi hibák tapasztása és felületi 
repedések kitöltése. 
 
  
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  ffeehhéérr  

  

KKiisszzeerreelléésseekk::      11  ll,,  33  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      ssppaattuullaa  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      66--2244  óórraa,,  ffüüggggőőeenn  aa  rréétteegg  vvaassttaaggssáággááttóóll,,  aa  lleevveeggőő    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    hhőőmméérrsséékklleettééttőőll  ééss  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmááttóóll    

vvaallaammiinntt  aa  jjaavvííttootttt  ffeellüülleett  aannyyaaggááttóóll  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      7700  %%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,88  kkgg//ll  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó  ttáárroolláásstt  ééss  sszzáállllííttáásstt..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000077  22226600  
  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
  
KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  jjaavvííttaannddóó  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  
lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
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11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
KKeezzeelleettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  rroozzssddáátt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  aa  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  ééss  aa  llaazzaa,,  lleevváállóó  rroossttookkaatt..  PPoorróózzuuss  ffeellüülleetteekk  eesseettéénn  aa  ttaappaasszz  ttaappaaddáássii  
kkééppeessssééggéétt  nnöövveellii,,  hhaa  aa  ffeellüülleetteett  kkbb..  1100%%--bbaann  aazz  11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  hhííggííttootttt  JJeehhuu  
PPrriimmeerr  aallaappoozzóóvvaall  kkeezzeellii..  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
MMoossssaa  llee  aa  ffeellüülleetteett  MMaaaalliippeessuu  ttiisszzttííttóóffoollyyaaddéékkkkaall,,  mmaajjdd  ööbbllííttssee  llee  aallaappoossaann  vvíízzzzeell..    
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  llaazzaa,,  lleeppeerrggőő  ffeessttéékkrréétteeggeekkeett  eeggyy  kkaappaarróóvvaassssaall  vvaaggyy  kkeefféévveell..  CCssiisszzoolljjaa  mmeegg  
aazz  eeggéésszz  ffeellüülleetteett,,  mmaajjdd  ttáávvoollííttssaa  eell  aa  ccssiisszzoolláásskkoorr  kkeelleettkkeezzeetttt  ppoorrtt..    

  
22))  JJAAVVÍÍTTÁÁSS::  
HHoorrddjjaa  ffeell  aazz  aannyyaaggoott  aa  fféémm  ffeellüülleettrree  kköözzvveettlleennüüll  eeggyy  ssppaattuulláávvaall..  A porózus felületeket, 
mint a fát, faforgács –és farost felületeket javasolt a javítás előtt alapozni. AA  SSppaakkkkeellii  
AAllkkiidd  TTaappaasszztt  nneemm  sszzüükkssééggeess  hhííggííttaannii,,  hhaa  ssppaattuulláávvaall,,  kkiisssseebbbb  ffeellüülleetteett  jjaavvíítt..  HHaa  nnaaggyyoobbbb  
ffeellüülleetteekkeett  jjaavvíítt,,  hhííggííttssaa  aa  tteerrmméékkeett  aazz  11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell..  AA  jjaavvííttootttt  ffeellüülleettrree  
vvíízzhhííggííttáássúú  ééss  oollddóósszzeerreess  aallaappoozzóókkaatt,,  kköözzbbeennssőő  ééss  ffeeddőő  rréétteeggeekkeett  hhoorrddhhaatt  ffeell..  

   
AA  JJAAVVÍÍTTÓÓEESSZZKKÖÖZZ  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a eszközről a lehető legtöbb tapaszt, majd tisztítsa azt az 1050-es 
lakkbenzinnel.  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt))..    
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  ggáázztt//ffüüssttöött//ggőőzztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  LLeennyyeellééss  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  
ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..    
EEttiill--mmeettiill--kkeettooxxiimmoott  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 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 
 
 


