
 

 

 

TROPITECH®All-in-One 

SOKOLDALÚ FELÜLET LEZÁRÓ 

Terméktípus 
Prémium minőségű, félig áttetsző, akril bevonat, mely hatékonyan lezárja a fapórusokat, és nedvességnek, 
korhadásnak és fakárosodásnak ellenálló felületet képez. Hatékony gombaölő, penészálló adalékot tartalmaz, kiszűri 
a káros UV sugarakat, ezzel késleltetve a fa öregedését. A  TROPITECH® All-in-One rendszer kötést képez a fa 
felületén és szerkezetében, és kemény, tartós, fényes bevonatot képez, mely nem csak kiemeli, de védi is a fa 
természetes szépségét és jellegzetes megjelenését. 
A TROPITECH® All-in-One lehetővé teszi a teljes folyamat - felület-előkészítés + fedőfestés - befejezését egyetlen 
nap alatt. 

Tulajdonságok 
• Magas UV állóság. 
• Gyors száradás. 
• Erős igénybevételnek ellenáll. 
• Tökéletes választás szélsőséges időjárási körülmények esetén. 
• Nedves és száraz fára is felhordható. 

Alkalmazási 
terület 

• Kizárólag kültéri felületekre. 
• Puhafák - cédrus, vörösfenyő, lucfenyő, borovi, magas nyomáson kezelt fa, stb. 
• Keményfák - Ipe, Iroko, tík, tölgy, gesztenye, stb. 
• Hőkezelt fa. 
• Új és elöregedett fa felületek. 
• Vízszintes és függőleges felületek. 
• Deszkázatok, dokkok, faburkolatok, tetők, kerítések, kerti bútorok, kertiházak, stb. 

Műszaki adatok 
Fényfokozat: Matt 
Kötőanyag típusa: akril/alkid gyanták 
Oldószer típusa: Víz 
Fajsúly (20°C-on): 1.02 ± 0.05 
Halmazállapot: Folyadék 
Szárazanyag-tartalom: 18.5% ± 1% 
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony 
Szavatossági idő: 2 év, gyárilag lezárt kannában tárolva. 
Kiszerelések: 2,5 L, 20 L 
Színek: Movingui, Vörösfenyő, Cédrus, Sedona 
Száradási idő: Érintésszáraz 1-2 óra elteltével (23°C-on). Amint érintésszárazzá válik, a felület járható. Teljes 
kikeményedés: 24-48 órával a végső réteg felhordása után. 
Átfesthető: Amint az előző réteg érintésszáraz. 
VOC: EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f 130 g/L (2010). A termék maximum 41 g/L VOC-t 
tartalmaz. 

Felhordási mód 
Magas minőségű szintetikus ecset. 
Festőszivacs (sima vízszintes felületek). 
Szintetikus henger. 
Airless szórás (szórófej mérete: 0,010-0,014, nyomás: 1800-2000 psi vagy 124-137 bar). 

Felhordási 
javaslatok 

A munkálat megkezdése előtt végezzen színtesztet egy kis felületen. A végső szín csak száradás után látható. 
Készítsen elő a felület egészére elegendő festéket. A színeltéréseket elkerülendő, keverje össze a felület egészére 
szükséges, azonos színű terméket. Védje takarással a festeni nem kívánt felületeket (növényeket és cserjéket is). 
Felhordási hőmérséklet: 10°C és 30°C között. Ne hordja fel közvetlen napsütésben álló, vagy felhevült felületekre. 
Figyelem: A napsütésben álló felületek 60°C-ra hevülhetnek, annak ellenére, hogy a levegő hőmérséklete 30°C 
körül marad. 
Amennyiben 24 órán belül hideg vagy/és esős idő várható, ne hordja fel a terméket. 
Használat előtt és közben keverje fel alaposan a terméket. Ne hígítsa. 
Kezelje minden esetben a deszkázat vagy egyéb vízszintes felületek teljes hosszát, szünetet csak természetes 
szakaszhatároknál tartson, mint pl. ajtó- és ablakkeretek. 
Soha ne tartson szünetet egy panel közepénél. 
 
Az egymással szomszédos felületszakaszokat „dolgozza össze” még a termék nedves állapotában, úgy elkerülheti a 
látható átfedéseket. 
Csak akkor kezdje el a kezelést, ha már megtett minden előkészületet a felület egészének kezelésére. 
Törölje le azonnal a megfolyásokat vagy festékcseppeket, kerülje ezek megszáradását a felületen.  
A függőleges felületeket kezelje fentről lefele haladva. 
Szórással való felhordás után, simítsa át minden esetben a felületet ecsettel vagy hengerrel, ezzel biztosítva a 
megfelelő beszívódást és egyenletes takarást. 

Felület 
előkészítése 

Általános utasítások 
A kezelendő felület legyen száraz és tiszta. Távolítsa el a zsíros és egyéb szennyeződéseket, a penészt, kormot, stb. 
A termék csak csupasz fa felületekre, vagy korábban TROPITECH®All-in-One bevonattal kezelt felületekre alkalmas. 
MINDEN egyéb bevonatot alaposan, teljesen el kell távolítani. 
Szükség esetén, tisztítás vagy lemarás után csiszolja át a felületet 80-as finomságú papírral. 
 
Új fa felületetek 
Az új fa felületeket vágásból származó sliffréteg borítja, mely megakadályozhatja a termék megfelelő beszívódását 
és megkötését. Kezelés előtt távolítsa el a sliffréteget. 
Készítsen 1:3 arányú hypo/víz oldatot, majd adjon ehhez PREPDECK®* festéklemarót: 1 rész PREPDECK®*, 4 rész 
hypo/víz oldat. Kivétel: Ipe- Ipe felületekre készítsen 1 rész PREPDECK®*, 1 rész hypo/víz oldat keveréket. Hordja 
fel a lemaró/hypo/víz oldatot a felületre, majd hagyja hatni 20 percen át. Amennyiben ez alatt a felületet 
megszáradna, nedvesítse be ismét az elkészített oldattal. 
Súrolja meg a felületet merev nejlon kefe segítségével, padlókefével vagy mossa la magasnyomású mosóval (500-
1000 psi). 
Öblítse le a felület bő tiszta vízzel. 
 
Elöregedett fa felületek (kezeletlen) 
Hat hónapnál hosszabb idejű kültéri kitettség esetén, a fa alapos tisztítást igényel. 
Készítsen 1:3 arányúhypo/víz oldatot. 
Hígítsa a PREPDECK®* lemarót ezzel az oldattal: minimális hígítás 1 rész PREPDECK®*, 5 rész hypo/víz oldat, 
maximális hígítás: 1 rész PREPDECK®*, 20 rész hypo/víz oldat, a felület minőségétől függően. 
Hordja fel a lemaró hígított oldatát a felületre, majd hagyja 20 percen át hatni. Amennyiben ez alatt a felület 
száradni kezdene, nedvesítse a PREPDECK®*/hypo/víz oldattal. 
Súrolja meg a felületet merev nejlon kefével, padlókefével vagy mossa le nagynyomású mosóval (500-100 psi). 
Öblítse le a fa felületet tiszta, bő vízzel. 
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Felület 
előkészítése 

Korában olajjal kezelt felületetek 
Távolítson el alaposan és teljesen minden korábbi olaj vagy felületlezáró bevonatot PREPDECK®* lemaróval, majd 
semlegesítse a felületet NET-TROL®* tisztítószerrel. 
A korábbi bevonatok tökéletes eltávolítása után, kövesse az „Új fa felületek” fejezetben megadott felület-előkészítési 
utasításokat. 
 
Korábban bevonattal kezelt felületek (festék, pác, lakk, stb.) 
Távolítson el alaposan és teljesen minden korábbi bevonatot DILUNETT®*, PREPDECK®* vagy DSP 800* lemaróval, 
csak ezután hordható fel a  TROPITECH® All-in-One bevonat. 
Oldószeralapú (olaj vagy alkid) bevonatok: Távolítsa el a festéket DILUNETT®*(1) lemaróval. 
Akril bevonatok, vízhígítású: Hordjon fel PREPDECK®*(1) lemarót. 
Egyéb bevonatok, mint pl. 2-komponensű epoxi, uretán, stb.: Távolítsa el a bevonatot DSP 800* lemaróval. 
A korábbi bevonatok tökéletes eltávolítása után, kövesse az „Új fa felületek” fejezetben megadott felület-
előkészítési utasításokat. 
(1) A magas csersav tartalmú fák, PREPDECK®* vagy DILUNETT®* lemaróval való kezelés után besötétülhetnek.  
Figyelem: Néhány fafajta, mint pl. a cédrus, Douglas fenyő és a keményfák (beleértve egzóták), a PREPDECK®*/fehérítő/víz 
oldattal való kezelést követően besötétülhetnek. Világosítsa a fát hypo/víz oldattal (1 rész hypo, 3 rész víz). Hagyjon 15 perc 
hatóidőt, majd öblítse le. A hypo/víz oldat alkalmazása előtt, ne engedje a felületet megszáradni. 

Felhordás 
Az első TROPITECH® All-in-One réteg felhordása előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy a felület érintésre hűvös. 
Felhevült felület esetén, hűtse le vízzel, csak ezután hordja fel a bevonatot. A termék felhordása előtt törölje le a 
felületről az esetleges víztócsákat. 
A második, illetve azt követő rétege(ke)t száraz felületre hordja fel - NE NEDVESÍTSE a felületet az elsőTROPITECH® 
All-in-One réteg után. 
Használat előtt és közben, keverje fel alaposan a terméket. 
Hordja fel az első réteg TROPITECH® All-in-One bevonatot. 
Hagyja a felületet megszáradni. 
Az első réteg megszáradása után, hordja fel azonnal a második réteget. 
A második réteg megszáradása után, vizsgálja meg a felületet. Az egyenletes fényfokozatot megfelelő 
anyagmennyiségre utal. A foltos, egyenetlen felület egy harmadik réteg TROPITECH® All-in-One felhordását igényli. 
Az erős igénybevételnek kitett felületek, mint pl. járófelületek, dokkok, stb., vagy jobb ellenállásra való igény 
esetén, egy harmadik réteg felhordása is szükséges. 
Figyelem: Hűvösebb éghajlaton, mint pl. Egyesült Királyság, Észak-Európa, Észak-Amerika, stb., a  TROPITECH® All-
in-One a megfelelő tapadás érdekében, javasolt hozzáadni az első réteg TROPITECH® All-in-One bevonathoz 
OWATROL® E-B* terméket (25%-os arányban, térfogatszázalék). 

Fedőképesség 
Régi felületek: 3,5-6 m2/liter 
Új felületek: 8-11 m2/liter 
A valós fedőképesség függ a felhordás módjától, a fafajtától, a fa szerkezetétől, korától és porozitásáról. 

Felújító és 
karbantartó 
kezelés 

A felújítás gyakorisága függ a különböző igénybevételek mértékétől: napsütés, időjárási hatások, gyalogforgalom. 

Ellenőrizze évente a bevonat állapotát. 
Kisebb felületi sérülések esetén, mint pl. leválás, repedés vagy kopás, járjon el a következők szerint:Távolítsa el a 

felületről a laza, leváló réteget és a szennyeződéseket. 

Készítsen tisztító oldatot: 1 rész hypo, 3 rész víz. 

Súrolja meg a felületet az elkészített oldattal, majd hagyja 10 percen át hatni. 

Öblítse le alaposan a fát a vízforrás által megengedett legnagyobb nyomással, vagy gyengéd magasnyomású 

mosással. 
Hordja fel a TROPITECH® bevonatot a még nedves fára, és hagyja megszáradni. 

Száradás után, hordja fel egy második, egyenletes TROPITECH® réteget, majd simítsa el ecsettel. 

Az erős igénybevételnek kitett felületekre hordjon fel egy harmadik réteg terméket. 
Erősen megrongálódott TROPITECH® bevonat esetén, kérjen szaktanácsot munkatársainktól. 

Megkötések 
NE ALKALMAZZA a terméket NET-TROL®* tisztítószerrel együtt, kivéve erre vonatkozó utasítások 
esetén. 

Tisztítás 
Tisztítsa a használt festőszerszámokat langyos szappanos vízzel. 

Az esetleges megfolyások és cseppek, nedves törlőruhával eltávolíthatók. 
A már megszáradt termék denaturált szesszel vagy Prepdeck lemaróval eltávolítható. 

Tárolás 
A megmaradt TROPITECH®* bevonatot helyezze át kisebb, légmentesen záródó, fém- vagy üvegedénybe. 
Fagytól és magas hőmérsékletektől távol tartandó. 

Általános 
információ 

Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az OWATROL International 
nem biztosíthatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. 
Tanácsadásért és további tájékoztatásért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki 
osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com 
A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt. 
Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás 
utasításainak betartása mellett alkalmazható. 

Biztonsági 
előírások 

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lélegezze be a keletkezett párát. Kerülje a szembekerülést és a bőrrel való 
érintkezést. Lenyelés esetén hánytatni nem szabad: forduljon azonnal orvoshoz és mutassa meg a címkét vagy 
kannát. 
Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető. 

Kiállítás időpontja 
06/2016 
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A TROPITECH®All-in-One bejegyzett védjegy 

Itt találja minden megoldásunkat: 
 

www.owatrol.com  
 

Forgalmazza: 
Dejmark Kft. - H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040 - Fax: +36 1 348 3070 

info.hu@dejmark.com - www.dejmark.hu  
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

* Azonos gyártó 


