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Szilikát homlokzatfesték
DS-13

Ásványi, szilikát homlokzatfesték, kültéri homlokzatokhoz és beltérre, térelválasztó falakhoz. 
Használatával a vakolatok és a kőműves falazatok jó légáteresztő felületek maradnak. Idő-
járással szemben ellenálló. Feldolgozása egyszerű.

Különösen alkalmas ásványi,  új és régi vakolatokhoz, durván zsaluzott  betonfelületekhez, 
teherbíró mész és –cementalapú, ásványi bevonatoló mázolatokhoz. Nem alkalmas diszper-
ziós és olajfestékekhez, továbbá műanyaghoz és krétásodó ásványi bevonatoló mázolatok-
hoz.

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

Rendelésszám: DS-13.00.0000.0

Színárnyalat: fehér

Színezés, színtónusok: okker, umbra (sötétzöldes szürkésbarna), oxidpiros, 
barna, szürke, oxidzöld, fekete

Hígítás: Szükség szerint vízzel vagy a DS-10 Szilikát alapozóval.

Szállítási forma: felhasználásra kész

Fényességi fok: selymesen matt fényű

Fajsúly: 1,4 gr/ml

VOC-EU határérték: kat.: A/c, 40 gr/liter (2010)
A termék maximális VOC-tartalma: 40 gr/liter

Feldolgozási utalások: Az alapfelülettől függően ecsettel, hengerrel, szórással! 
A DS-10 Szilikát alapozóval a felületet alapozzuk elő, 
majd a DS-13 Szilikát homlokzatfestékkel kétszer kenjük 
át. + 5 ˚C alatt ne használjuk fel. Fagytól védve tároljuk, 
a feldolgozás előtt jól keverjük fel. A munkaeszközöket a 
használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg. A feldolgo-
zás előtt az ablakokat, a padlózatot és az egyéb környe- 
zetet festékcsöppektől és fröccsenésektől takarással 
védjük. Figyelem: A festékcsöppek és a fröccsenések 
hosszabb idő eltelte után nem eltávolíthatóak!

Száradási idő: kb. 2 óra
Átszáradt: kb. 4 hét múlva
Anyagszükséglet: 1,0 liter mennyiség kb. 3–4 m² felületre elegendő
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás:
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