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FFEEEELLIINNGGSS  ((LLUUJJAA))  UUNNIIVVEERRZZÁÁLLIISS  AALLAAPPOOZZÓÓ  

((FFEEEELLIINNGGSS  UUNNIIVVEERRSSAALL  PPRRIIMMEERR))  
  
  

 

 
 

  
 
* fokozottan környezetbarát  
* többezer színárnyalatban kapható 
* a Tikkurila latex festékek alá 

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású akrilát latex alapozó festék. Vakolt, glettelt, beton, tégla, gipszkarton, MDF, stb. 
felületek alapozására. Alkalmas új és korábban vízhígítású, alkid tartalmú, vagy 
savkatalizátoros festékkel kezelt felületek újrafestésére. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri falak és mennyezetek alapozó festése. 
 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AAPP  
SSzzíínneekk::        ffeehhéérr,,  aa  FFeeeelliinnggss  BBeellttéérrii  SSzzíínnkkáárrttyyaa  lleeggttööbbbb  sszzíínnee,,    

aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  ppaasszztteellll  ééss  kköözzééppeerrőőss  
áárrnnyyaallaattaaii,,  vvaallaammiinntt  sszzíínneezzhheettőő  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aa  BBSS  44880000,,  
aa  RRAALL,,  aazz  NNCCSS,,  ssttbb..  sszzíínnrreeddsszzeerreekk  sszzeerriinntt  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      7-10 m2/liter/réteg 

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

            
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  1100%%--bbaann  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  22  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
MMoosshhaattóóssáágg::        ttööbbbb,,  mmiinntt  22000000––sszzeerr  ssúúrroollhhaattóó  ((DDIINN  5533777788))  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss::      jjóó  ((IISSOO  22881122--11))  
HHőőttűűrrééss::        8855°°CC  ((IISSOO  33224488))  
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  3366%%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,44  kkgg//ll,,    
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      772266  00220011  //  221199  00220011  ((99  ll--eess))  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket. 
Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az esetleges penész 
eltávolítására. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen felületeket 
egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. A fényes és a javított felületeket alaposan 
csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a 
festéshez.  
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Alapozza a festetlen falfelületeket és 
mennyezeteket a felületek egészén, a korábban festett felületek festékmentes pontjait pedig 
alapozza pontozó technikával a Feelings Univerzális Alapozóval.  
A nedvszívó felületeket alapozza a Feelings Univerzális Alapozó max. 10%-ban vízzel hígított 
változatával. A második réteget fesse hígítatlan alapozóval. 
Párás, nedves helyiségekben alapozza a falakat és mennyezeteket Feelings Víztaszító 
Alapozóval (Feelings Moisture Stop), mielőtt a Feelings Univerzális Alapozót alkalmazná a 
felületen. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/g, 30 g/l (2010)  
A termék max. 30g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..    
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 
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