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Diszperziós homlokzatfesték
DM-13

Műanyag diszperziós festék, jól takaró, telt színt ad, kiváló fedőképességekkel rendelke-
zik, az időjárás viszontagságainak kitett kültéri homlokzatok festésére ajánljuk. Vízzel hí- 
gítható. A záporeső nem támadja meg, páraáteresztő. Az összes teherbíró vakolat alap-
felületekhez alkalmas, mészhomoktégla alapfelülethez viszont nem.

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

Rendelésszám: DM-13.00.0000.0 fehér
DM-13.00.1111.0 színezett, árnyalt (fehér szín más 

színnel keverve)
DM-13.00.2222.0 vollton

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

Az alapfelülettől függően mélyalapozóval alapozzuk 
elő és kétszer kenjük fel a felületre:
Az első bevonatot max 20% vízzel hígítsuk fel, míg a 
második bevonatot lehetőleg hígítatlanul kenjük fel, 
de legfeljebb 10% vízzel hígítsuk. A legjobb ha hígí-
tatlanul 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: Mindenféle szín és színtónus kidolgozása elérhető a 
DA-17 Vollton színezőanyagnak, a DM-13 fehér Disz-
perziós homlokzatfestékhez való hozzákeverésével. 
Ha erőteljes színeket akarunk elérni, úgy a DA-17 
Vollton színezőfestéket, csak mint alapfestéket hasz-
náljuk fel.

Száradási idő: kb. 2-4 óra
Átszáradt: kb. 4 hét múlva
Felhasználás: 1 liter festék kb. 4-6 m² felületre elegendő, a felnyitott 

csomagolást hamarosan használjuk fel. A raktározási
idő korlátozott!

Fajsúly: 1,5 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/c, 40 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 40 gr/liter
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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