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Selyemfényű latex festék
DM-16

Selyemfényű, vízzel hígítható, dörzsálló, magas igényeket kielégítő, latex festék, kül 
és -beltéri használatra. Kötőanyag: műanyag latex

Lakóépületek, kórházak, kaszárnyák, nyilvános középületek falfelületeihez alkalmas, 
de ajánljuk konyhákhoz, fürdőszobákhoz, zuhanyzófülkékhez és lépcsőházakhoz is. 
Lemosható.

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

Megrendelés száma: DM-16.00.0000.0

Szállítási forma: Felhasználásra kész, esetlegesen kb. 2–3%-ban 
vízzel hígítsuk.

Fényességi fok: selyemfényű
Színárnyalat: fehér vagy színezett, árnyalt (fehér szín más 

színnel keverve)
Hígítás: vízzel
VOC-EU határérték: kat.: A/b, 100 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 100 gr/liter
Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel
Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 ˚C levegő és -tárgyhőmérséklet 
Színezés: DA-17 Vollton színezőanyaggal
Raktározhatóság: Az eredeti csomagolás felnyitatlanul 1 évig tárolha-

tó, ha azonban felnyitottuk, akkor pár napon belül 
fel kell dolgozni.

Száradási idő:
(20 ˚C/65% rel. páratart.): A hőmérséklettől függően kb. 3–4 óra elteltével át-

kenhető.
Anyagszükséglet 
bevonatokként: kb. 150–200 ml/m²
Alapfelület és a mázoló 
bevonat felépítése : Erősen szívó, homokot kiválasztó alapfelületeket a 

DD-15 Mélyalapozóval kenjük elő. A jobb fedőké-
pesség elérése érdekében a sötét felületi szakaszo-
kat is kenjük elő. A legjobb ha két mázoló bevonatot 
hordunk fel!

Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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