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Szilikát ásványi alapú festék
DS-11

Kiváló minőségű, ásványi, vízüveg alapú festék, beltérre.

Használatával a vakolatok és a kőműves falazatok jó légáteresztő felületek maradnak! A fel- 
dolgozása egyszerű.

Alkalmas friss vakolatokhoz, teherbíró és nedvszívó régi vakolatokhoz, durván zsaluzott 
betonfelületekhez, teherbíró mész és –cementalapú, ásványi bevonatoló mázolatokhoz. 
Nem alkalmas diszperziós és olajfestékekhez, továbbá műanyaghoz. Krétásodó és ho-
mokozó bevonatok esetében a DS-10 Szilikát alapozóval végezzünk előkezelést.

A felületre mattul felszáradó, jó lég és magas –páraáteresztő, továbbá kiváló fedőképes-
ségekkel rendelkező, vizesen áttörölhető festék.

Figyelem:
Feldolgozás előtt az ablakokat, a padlózatot, illetve az egyéb környezetet festékcsöppek-
től és fröccsenésektől takarással védjük.

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

Rendelésszám: DS-11.00.0000.1

Szállítási forma: felhasználásra kész
Színárnyalat: patyolatfehér
Színezés, színtónusok: okker, umbra (sötétzöldes szürkésbarna), oxidzöld, 

oxidbarna, oxidfekete, titánsárga
Hígítás: DS-10 Szilikát alapozóval vagy igény szerint vízzel.
Fényességi fok: matt
Fajsúly: 1,5 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/a, 30 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 30 gr/liter
Anyagszükséglet: 3–4 m²/liter
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással
Száradási idő: egytől-több óra hosszáig, a hőmérséklettől függően
Raktározhatóság: kb.12 hónap, fagytól védjük
Alapfelület: Szennyeződésektől mentes, szilárdításképpen az 

alapfelületet a DS-10 Szilikát alapozóval alapozzuk 
elő.

Bevonatolási javaslat: A felületre ecsettel vagy hengerrel kétszer kenjük fel. 
A munkaeszközöket vízzel tisztítsuk.

Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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