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Protektor h szigetel festék-rendszer - beltéri bevonat hatásmechanizmusa:

Alkalmazástechnika:

Alapfelület el készítése:
Alapozás:

Alapozás:

Az alap el készítése:
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Egyszerű felhasználás:

Festékszóró gép használata:

Anyagszükséglet:

A szerszámok tisztítása:

Színezés:

Raktározás és szállítás:

Eltarthatóság:

Megsemmisítés:

Biztonsági előírások:

A TERMÉK FAGYVESZÉLYES!A
Protektor beltéri falfesték egy rendkívül magas technológiai
színvonalat képviselő építőanyag, melynek történet az űrutazásba
nyúlik vissza. Az egyedi kötőanyagból és belül üreges kerámia-
gömböcskékből álló speciális kombináció egyedülálló termikus és
épületfizikai tulajdonságokkal rendelkezik. A Protektor beltéri
falfestékkel festett falak egy nagy keramikus felületet alkot – ezáltal

a helyiség egyenletesen és gyorsan melegszik fel.
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A felhasznált szerszámokat azonnal bő vízzel alaposan
mossuk el. Festékszóró gép használatánál kérje ki és vegye figyelembe a
forgalmazó és gyártó véleményét.

A

A gyártástól minimum 12 hónap.

Csak tejesen üres csomagolóanyagot dobjon a szemétbe.
Hulladékkulcs 080103 az EAK rendelet alapján.

A műszaki adatlap tartalmára nem alapulhat szerződéses
jogviszony. A vevő/felhasználó a felhasználás előtt minden esetben, a szokásos
módokon győződjön meg a bevonat alkalmazhatóságáról. Élelmiszertől és
italoktól tartsa távol. A maradékot ne öntsük csatornákba, élővizekbe, vagy a
földre.
S2 Gyerekek elől gondosan zárjuk el. A festeni nem kívánt felületeket a szükséges
módon kell védeni. S24/25 Akadályozzuk meg a festék szembe és a bőrre kerülését.
A festék szórásánál viseljen maszkot, a permetet ne lélegezze be.
A termékfejlesztés miatt kiadásra kerülő újabb adatlap felülírja ennek
érvényességét. A megadott adatok a gyártó laboratóriumi adatai és a gyakorlati
tapasztalatok alapján születtek. A termékinformációk a legjobb tudásunk és a
jelenlegi technikai ismeretek alapján lettek összeállítva. Környezeti hatások,
nyersanyagok, alkalmazási technikák és az alkalmazott berendezések kívül esnek
az általunk befolyásolható területeken, így a mi felelőségi területünkön is.

A felületi h kiegyenlítés és
egyenletesen meleg felületek miatt nem alakul ki páralecsapódás, a penészesedés
kiváltó oka ezáltal megszüntetve.

Mindenképp olvassa el a termékhez tartalmazó
alkalmazástechnikai leírást, amelyet a termék értékesít jét l megkap. A termék
forgalmazójának a honlapján (www.protektorfestek.hu) szintén tájékozódhat a
termék alkalmazástechnikájáról. Penészes falak esetén a penészt akár
vegyszerrel is maradéktalanul el kell távolítani. Amennyiben tökéletesen 100%-
ban penészmentesítette a felületet Protektor h szigetel beltéri festék
felhordható a felületre, megfelel alapozás mellett. Ügyeljen a felület el írt
el készítésére. Olajos, kátrányos, zsíros, olaj származékokat tartalmazó felülre
felvinni a nem megfelel en tapadó képes felület miatt tilos, nem ajánlott.

Amennyiben nem biztos a megfelel felület el készítésben és alkalmazás
technikában, kérje szakember segítségét.

szükség esetén régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani,
hordozóképességet megvizsgálni. szükség esetén hibás helyeket
tipusazonosan kijavítani illetve Protektor Mélyalapozót felhordani.

- fel
hordható. Régi bevonatnál szükség esetén lecsiszolni, tisztítani, hordképességet
megvizsgálni, szükség esetén hibás helyeket javítani, Protektor Mélyalapozóval
alapozni. Az energetikai tulajdonságok biztosítása érdekében egy diffúz, jó
min ség alapot kell készíteni. Penészes felület esetén tisztítsa meg a penészt l
a teljesen a felületet. Szükség esetén kérje szakember segítségét.

Nyers vakolatoknál, utólagos vakolat javításoknál: tisztítás,
fluátozás. Betonnál: tisztítsuk meg a felületet, és különös gonddal távolítsuk el a
zsaluleválasztó anyag maradványait, szükség esetén használjuk nagynyomású
tisztítót. Olajos, kátrányos, olajszármazékot tartalmazó, zsíros felületre a festéket
felvinni a nem megfelel en tapadóképes felület miatt felvinni nem ajánlott, tilos,
csak és kizárólag saját felel sségre. Ha nem biztos a megfelel alap
el készítésben kérje szakember véleményét.

A felhordás történhet ecset, (légmentes) szórás vagy
henger alkalmazásával. Els festésnél mindenképpen két réteget alkalmazzunk. A
festék felhasználásra kész állapotú. Szórásnál a szóró berendezés el írásit vegyük
figyelembe. A felhordás és a kiszáradás teljes ideje alatt meg kell lennie a legalább
+10 C –nak, a relatív páratartalomnak 55% körül kell lennie. A közvetlen

felhasználás el tt és minden nagyobb megszakítás után az anyagot alaposan,
többször át kell keverni, elektromos kever vel, hogy a nagymennyiség
kerámiagömb tartalom a felhasználás után egyenletesen eloszoljon, így elérve a
maximális hatást. A könnyebb felhasználás érdekében maximum 2-3 %-ban
desztillált víz adagolható, azaz a 12,5 L vödör esetén maximum 3,75 deciliter (375
ml). hígítás nem javasolt, kérjük amennyiben lehet, kerülje el, a túlhígított festék
jelent sen veszít el nyös tulajdonságából, akár használhatatlanná is válhat. Nagy
vízmegköt -képességgel rendelkez alapoknál, ahol fennáll egy nagyobb
megkötött vízmennyiség gyanúja, az els réteg Protektor kerámiafesték
felhordása után, várjuk meg a felületi víz megjelenését, és elpárolgását. Ha ez az
eset áll fen , a további réteget csak kiszáradás után hordjuk fel. Ez a jelenség nem
hiányosság, hanem pontosan az Protektor termékek falszárító hatásának
köszönhet . A rétegek felhordása között ajánlott legalább 12 óra teljen el.

felhordható.
A szükséges mennyiség a kétszeri festéshez, 300 ml/m a Protektor véd
festékb vastagság eléréséhez sima, nem poros és kevéssé nedvszívó
felületen. A szükséges mennyiséget a felület simasága és annak nedvszívó-
képessége befolyásolja, javasolt felhasználási próba végzése. A felület
struktúrája és nedvszívó-képessége függvényében a 12 5 liter kb. 40m

.

lapszín fehér. Világosabb színekre NCS receptúra vagy min ségi
színez rendszer alapján színezhet . A kedvez energetikai hatások a világosabb
színeknél érvényesülnek jobban, ezért mindenképp azt ajánljuk, e mellett a
nagyobb festék-pigment mennyiség sötétebb színek esetén ronthatja a
köt anyag szerkezetét is. A színez pigmentek mennyisége nem haladhatja meg a
színezend festék 3%-át azaz 12,5L festék esetén maximum: 375 ml. A színez
anyagnak vízbázisúnak kell lennie, nem tartalmazhat szervez anyagokat azaz
100%-ban szintetikusnak kell lennie. UV ellenállósági fo ának el kell érni a 7-es
fokozatot. A legjobb hatás eléréséhez a színezés nélküli fehér alapszínt javasoljuk.

A Protektor festékeket
h vös de fagymentes helyen, +10 C-nál melegebb helyen az edényzet tetejét
gondosan lezárva - szabad tárolni. Felbontás után a vödröt precízen zárjuk vissza,
a maradékot lehet leg minél hamarabb használjuk el. A fedél tetejének
újrazárása esetén ügyeljen arra, hogy festék vödör és tet záródásánál ne legyen
lerakódott festékréteg amely a tökéletes záródást akadályozhatja. A túlzott
felmelegedést l vagy a fagy hatásától a szállítás alatt is védeni kell.
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penészmentesítés a penészes felület 3-4 napon keresztül hipós (klóros) oldattal
átmossuk, szükség esetén a falat a hipós (klóros) oldattal impregnálni.
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A Protektor festékcsalád bármely hordozóképes, tiszta, száraz,
zsírmentes felületre - pl. beton, új- és régi vakolás és intakt régi festékek -
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A klímabevonat ecsettel és hengerrel azonnal

ől a 0,32 mm

, -re elég
maximum

a maximális penészmentesítő és energetikai tulajdonságok elérése
végett a teljes festhető beltéri falfelületet, azaz az összes falfelületet és plafont is
be kell festeni. A festhető falfelületek részleges lefestése esetén lényegesen
csökkenhet a festék energiamegtakarító képessége.
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Fúvóka átmér je 0,019 colos vagy nagyobb legyen,
nyomás -110 Bar, a sz r a relatív nagy kerámiagolyók miatt hamar eldugulhat.
Ezért ajánlott nagyobb sz r t választani. Megfelel mennyiség víz és optimális
h mérséklet mellett ajánlott festékszóró gép használata. Alkalmazása el tt kérje
ki a forgalmazó és szakemberek véleményét. Ne s rített leveg s gépet, hanem
dugattyús gépet használjon. A hozzáadható 2-3% vízzel történ hígításnál többet
semmiképp ne adjon hozzá. A szakszer tlen felhordás, túlhígítás, nem megfelel
szórógép használata lényegesen rontják a termék el nyös tulajdonságait vagy
akár m ködésképtelenné is tehetik eredeti funkcióit. A szakszer felhordás
elérése végett kérje szakember segítségét.
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Figyelem:

FELÜLET

Protektor Hungary Kft.
Forgalmazó: E-mail:

info@protektorfestek.hu
Web:
www.protektorfestek.hu

Infoline:
06 70 772 0794 (00 36 70 772 0794)

BELTÉRI Ő ŐH SZIGETEL FESTÉK-RENDSZER

Made in Germany

12,5 LITER elég maximum 40 m -re
2

, sima nem nedvszívó felület esetén, érdesebb felület esetén kevesebbre elég
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FONTOS INFORMÁCIÓ:
A vödrön lév címke fontos
információkat tartalmaz!
Felhasználás el tt mindenképp olvassa el

ő

ő ,
és a leírtak szerint járjon el!
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tökéletes energiamegtakarító hatás elérése végett a teljes
festhet bels falfelületet ki kell festeni a Protektor beltéri
h szigetel festékkel. Amennyiben csak a falak egy része kerül
kifestésre az tényleges energiamegtakarítás akár a töredéke
lehet a teljes kifestésb l származó energiamegtakarításhoz
képest. Védje falait az átnedvesedést l, napsugárzástól a
Protektor kültéri h szigetel festékkel, a tökéletes hatás elérése
végett használja a teljes festékrendszert.


