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Vollton sz  ínezőanyag  
DA-17

Műanyag diszperziós, sztirol-akril alapú festék. Külső és belső használatra ajánljuk. 
Ólom és nehézfémektől mentes.

Homlokzatok és beltéri  falfestékek színezésére ajánljuk,  de mint  vollton színezőa-
nyag, kitűnően alkalmas kül és -beltéri felületeken, reklámtáblákon, feliratoknál és je-
löléseknél, színárnyalatok eléréséhez és színtónusok kialakításához.

Feltételesen alkalmas szilikát és diszperziós-szilikát festékek árnyalati  színezésére 
is. Először kérjük sziveskedjenek a színezőanyaggal alkalmassági előkísérleteket vé-
gezni.

Szállítási csomagolás:      500 ml palack
  2,5 liter    vödör
  5,0 liter    vödör
10,0 liter    vödör
15,0 liter    vödör

Szállítási forma: Felhasználásra kész, mint alapszín (vollton), vagy 
mint kész színárnyalati keverék, a DM-13 Homlok-
zatfestékkel vagy a DM-12 Falfestékkel összeke-
verve.

Fajsúly: 1,2 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/c, 40 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 40 gr/liter
Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, a feldolgozás előtt 

keverjük fel!
Alapfelület: Szilárd, tiszta, teherbíró állapotban levő gyalult 

vagy simára préselt fafelületekhez és faszerkezeti 
felületekhez alkalmas.
Külső használat esetében időjárásálló.

Feldolgozási utalás: Vízzel hígítható, de + 5 °C alatt ne dolgozzuk fel és 
fagytól védve tároljuk.

Anyagszükséglet: kb. 300 gr/m²
Száradási idő: Kb. 1-2 óra, a környezet hőmérsékletétől függően.
Különleges utalások: A legjobb ha a munkaeszközöket rögtön a haszná-

lat után vízzel megtisztítjuk. Amennyiben szüksé-
ges, az alapfelületről a makacs szennyeződéseket 
az RE-70 diszperziós festékeltávolítóval távolítsuk 
el, de előtte a festékeltávolítóval végezzünk alkal-
massági előkísérleteket.

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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