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Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik 
személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink 
Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink 
alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.
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Falfesték
DM-12

Semleges szagú és oldószermentes,  diszperziós festék,  magas műgyanta részarány-
nyal, mosás, súrolás és -dörzsálló, csak beltéri használatra ajánljuk, a DIN 53 778 WM 
előírásainak megfelel. Beltéren vakolatokon, gipszvakolatokon, gipszkartonokon, fűrész-
poros tapétákon és fafelületeken történő bevonatoló mázolásokhoz alkalmas. Tiszta, ra-
gyogóan fehér, vízzel hígítható falfesték.

Szállítási csomagolás: vödör   2,5 liter
vödör   5,0 liter
vödör 10,0 liter
vödör 15,0 liter

Rendelésszám: DM-12.12.0000.0 fehér
DM-12.12.1111.0 színezett, árnyalt, (fehér szín 

más színnel keverve)
DM-12.12.2222.0 vollton

Színárnyalatok: fehér, színezett és vollton
Szállítási forma: felhasználásra kész
Fényességi fok: matt
Feldolgozási utalások: ecsettel, hengerrel, szórással;

Az alapfelülettől függően mélyalapozóval alapozzuk 
elő és kétszer kenjük fel a felületre:
Az első bevonatot max 20% vízzel, míg a második 
bevonatot max. 10% vízzel hígítsuk fel.
A legjobb ha hígítatlanul dolgozzuk fel!
+ 5 ˚C alatt ne kenjük fel. Fagytól védve raktározzuk.
A feldolgozás előtt keverjük fel. A munkaeszközöket a 
használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Színezés: A DA-17 Vollton színezőanyag hozzákeverésével 
mindenféle szín és színtónus kidolgozása elérhető. 
Ha erőteljes színeket akarunk elérni, úgy a DA-17 
Vollton színezőfestéket, csak mint alapfestéket hasz-
náljuk fel.

Száradási idő: kb. 1-2 óra
Átszáradt: kb. 1 hét után
VOC-EU határérték: kat.: A/a, 30 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 30 gr/liter
Anyagszükséglet: 1 liter festék kb. 3-4 m² felületre elegendő, a felnyitott 

csomagolást hamarosan használjuk fel. A raktározási 
idő korlátozott!

Fajsúly: 1,5 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/a, 30 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 30 gr/liter
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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