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Padlózat és beton festékanyag  
LB-90 
 
Oldószertartalmú, festék és színezıanyag, univerzálisan alkalmas padlózatok, 
cementvakolatok, esztrich, cement faroslemezek, beton, kı, vas és nem vasfém felületek 
bevonatolására. 
 
A festék és színezıanyag száradásakor a keletkezett oldószer gızöket alapos 
szellıztetéssel el kell távolítani. Éppen ezért pincehelységekben való feldolgozás esetén 
legyünk elıvigyázatosak! Adott esetben gondoskodjunk pótlólagos mennyiségő friss 
levegırıl. 
 
LB-90 Padlózat és beton festékanyag jó vegyi ellenálló képességekkel rendelkezik, 
zsírokkal és olajokkal szemben ellenálló, továbbá a szokásosan használt tisztítószerek 
sem támadják meg. 
 
Szállítási csomagolás:  vödör    5,0 liter 
     hobok, bádogtartály          12,0 kg 
     hobok, bádogtartály          30,0 kg 
 
Megrendelés száma:  LB-90.00.7035.0 
 
Színárnyalatok : RAL 7035, de érdeklıdésre más színárnyalatok is 

lehetségesek. 
 
Fény- és id ıjárásállóság :  feltételesen fényálló, az igénybevételtıl függıen 
 
Felhasználás:  Kb. 250 - 300 gr / m ², az alapfelület érdességétıl 

függıen. 
 
Fajsúly:  kb. 1,10 kg / liter 
 
Hígítás : Speciális hígító VK-80 vagy Univerzális hígító VK-30 

 
Rétegvastagság : Legalább 80 µm rétegvastagságban felhordandó, 

amely vastagon, hozzávetılegesen kétszeri, kellı 
mennyiségben történı ecsettel való felhordásnak felel 
meg. 

Bevonatolás : Minden alapfelületre kétszeri bevonatolás javasolt! 
 
Feldolgozás : Ecsettel, szórással, hengerrel de airless eljáráshoz is 

alkalmas. 
Száradási  idı: Kb. 1 óra elteltével porszáraz és egy éjszaka 

elteltével teljesen átszáradt. Alacsony hımérsékletnél 
hosszabb ideig tart! 

Lobbanáspont:  + 21° C felett 
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot 
szerinti besorolás: 
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