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Diszperziós kültéri festék – DFA
Technikai adatlap

Oldószermentes diszperziós falfesték külső terekhez. DIN 53778 
WM szerint mosásálló.

 Felhasználási terület
u

– Külső homlokzatok, ásványi alapvakolatok, műgyanta bevona-
tok festésére.

 Tulajdonságok
u

– könnyen feldolgozható
– jól tömít
– erősen fed
– bevonat erősen diffúzióképes
– erősen tapad
– szinte teljesen feszültségmentes

 Felület-elôkészítés
u

– Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, zsír-, viasz-, 
szilikon- és pormentesnek kell lennie

– Erősen nedvszívó felületeknél a SAKRET TG mélyalapozó hasz-
nálata ajánlott.

 Feldolgozás
u

– ecseteléssel, hengerléssel, szórással

– Feldolgozási hőmérséklet: 5 oC alatti hőmérsékleten feldolgoz-
ni nem szabad (levegő- és épülethőmérséklet)

– Száradási idő (20 oC és 50% levegő relatív páratartalom esetén): 
  – átvonható kb. 4-5 óra elteltével
  – teljesen kiszárad kb. 3 nap után
– Hígítás: vízzel
– Szerszámtisztítás: vízzel, használat után azonnal
– Veszélyjelzés: lásd az érvényes biztonsági adatlapon

Anyagszükséglet
u

Két réteg esetén:
– sima vakolatnál:  kb. 200 ml/m2

– közepes szemcseméretű vakolatnál: kb. 260 ml/m2

– A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, 
mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükség-
letet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az 
épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell 
alapul venni. 

 Kiszerelés
u

– 15 l-es műanyag vödör

 Tárolás
u

– Eltartható hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig. A meg-
kezdett csomagokat tartsuk jól lezárva, és hamarosan dolgozzuk 
fel

 Tudnivalók 
u

– A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C 
feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. 

– A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 
50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél ala-
csonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig 
rövidíti a megadott értékeket. 

– A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal 
mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton 
távolítható el.

– Ügyeljünk arra, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha 
mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén for-
duljunk szakorvoshoz.

 

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel fordul-
jon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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