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Akril diszperziós lakk
DA-35

Vízzel hígítható, káros anyagban szegény, környezetbarát, akrilgyanta alapú lakk.

Kiválóan alkalmas kül és -beltéri  bevonatolásokhoz fafelületeken, favázas szerkezete-
ken, cement faroslemezeken, felhasználható vakolatokhoz, betonfelületekhez és falaza-
tokhoz, továbbá régebbi olaj, lakk és diszperziós festékű felületekhez és előzetes alapo-
zás után vasfelületekhez, valamint vinil, struktúr és fűrészporos tapétákhoz ajánljuk.
Az időjárás viszontagságaival szemben ellenálló és jó színtartósággal rendelkező, súro-
lást, dörzsölést jól bíró, jól fedő, nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkező bevo-
natoló,  mázoló festék.  Rugalmas,  páraáteresztő,  elfakulással,  elhasználódással  és az 
ipar  által  kibocsátott  szennygáz  és  égéstermékekkel,  valamint  záporesővel  szemben 
ellenálló. A fafelüteken nedvességszabályozóként hat. Normál szennyeződésű fröccse-
néseknek (víz, kávé stb.), de ásványolaj okozta elszennyeződéseknek is jól ellenáll.

Szállítási csomagolás: 1,0 liter
2,5 liter

Rendelésszám: DA-35.00.9010.0 pld. RAL 9010

Szállítási forma: felhasználásra kész
Száradás: levegőn száradó
Száradási idő: 1-2 óra elteltével vízálló
Kiadósság: kb. 150-200 gr/m²
Fajsúly: 1,2-1,5 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/b, 100 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 100 gr/liter
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással
Bevonatoló rétegek száma: minimum kétszer hordjuk fel
Feldolgozási utalás: Előzetesen jól keverjük fel és a munkaeszközöket 

vízzel azonnal tisztítsuk meg.
Alapfelület: Jól tisztítsuk meg, a nedvszívó felületeket előzetesen 

be kell nedvesíteni, majd a DD-15 Mélyalapozóval 
kenjük elő. A DA-35 nem alkalmas olyan felületekhez,
amelyek állandó érintkezésnek vannak kitéve, mint 
pld. hornyok, vájatok, falcok és barázdák.

Hígítás: Szükség szerint csak vízzel hígítsuk!
Raktározás: fagytól védjük
Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 10 ˚C, max. + 40 ˚C felületi hőmérséklet
Raktározhatóság: Min.1 év, de különösen hosszabb távú raktározás esetén, 

fontos a lakkot gyakran alaposan és jól egészen addig fel-
keverni, amíg az egységessé és jól kenhetővé nem válik.

Színárnyalat: részben RAL szerint
Fényességi fok: félfényes
Alkalmazás: kül és -beltérre
Veszélyesség szerinti lásd. a biztonsági adatlapot
besorolás:

TM/DA-35 überarbeitet am 24.01.11 rei/in übertsetzt am 01.02.11/April.2011 rei/ms/01-06/H


