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        MMAAGGNNEETTIICC  
((MMAAGGNNEETTIICC))  

  
 

 
 

  
 
 
* mágnesezhető felület 
* átfestve is tapad rajta a mágnes 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású speciális festék beltéri használatra. Mágnesezhető felületet hoz létre. Ha a 
Magnetic-kel festett felület színe nem felel meg, egy-két réteg beltéri falfestékkel át lehet azt 
festeni. A vastag rétegben való felülfestés csökkenti a mágnesezhetőséget. Az egyedül csak 
Magnetic-kel festett felület nem kopásálló. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Száraz beltéri helyiségek beton, vakolt, faforgácslap és glettelt felületein.  
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  sszzüürrkkee  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      kkbb..  1,5 m2/0,5 l  

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

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,55  ll  
HHííggííttááss::        nneemm  kkeellll  hhííggííttaannii  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      sszzáárraazz  ééss  ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv      
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  22,,6600  kkgg//ll  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000011  55880000  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  hhőőmméérrsséékklleettee  
lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  1100  °°CC..  AA  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  
ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
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11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::    
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenletlen 
felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Alapozza a felületet Feelings 
Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).  
  
KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  
Mossa le a felületet Maalipesu-val, óvatosan öblítse le, majd hagyja megszáradni.  
A fényes felületeket csiszolja mattra egy csiszolópapírral, hogy biztosítsa a festék maximális 
tapadását. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 
Felhordás előtt és közben is időnként alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a Magnetic-et 
3 rétegben rövid szőrű hengerrel, vagy ecsettel. Az egyes rétegek felhordása közben hagyjon 
24 óra száradási időt. A 0,5 l-es festék kb. 1,5 m2 három rétegben történő lefestésére elég. 
A Magnetic-es felületet egy nap múlva lehet akrilát latex festékkel átfesteni.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. Az eszközök tisztítása után a mosdókagylót alaposan mossa ki, mert a festékben lévő 
vaspor eldugaszolhatja a lefolyót. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot egy hónap alatt 
éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, 
vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tisztítsa azt lehetőleg szárazon; használjon a 
tisztításhoz egy puha kefét, vagy portörlő ruhát.  
Egy hónap elteltével: lehetőleg száraz tisztítást alkalmazzon; használjon a tisztításhoz egy 
puha kefét, vagy portörlő ruhát. Ha nedves törlőruhával tisztítja a felületet, a tisztítás 
nyomot hagyhat azon. 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i, 140 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 140 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  aazz  eeggéésszzssééggrree  vveesszzééllyyeess  aannyyaaggnnaakk..  HHaasszznnáálljjaa  aa  tteerrmméékkeett  
kköörrüülltteekkiinnttőőeenn..    
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 
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