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MAGNAT NON-REFLEX
TÜKRÖZŐDÉSMENTES
Mennyezeti latexfesték

TERMÉKLEÍRÁS
- Gomba- és penészálló bevonat¹
- Láthatatlan helyi javítások²
- UV/UVC-álló, tartósan fehér
- Tükröződésmentes – optikailag sima alap.
- A megvilágítás szögétől függetlenül egységesen matt
- Átlapolási foltoktól mentes

ALKALMAZÁS
A MAGNAT Non-Reflex beltéri fehér latex mennyezetfesték. A gondosan összeválogatott összetevők
a bevonatnak mély matt hatást kölcsönöznek, így a lefestett felület tökéletes és sávmentes. A festék a cement,
cement-mész, gipsz és gipszkarton mennyezetek díszítő-védő festésére alkalmas. Javasolt a lakó helyiségekben,
közösségi épületekben (egészségügyi, oktatási és gondozási létesítmények), valamint az élelmiszerek tárolására
szánt helyiségekben (a festékkel közvetlen kapcsolatban nem lévő) alkalmazni.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK
Fényesség a PN EN 13300 szerint: mély matt
Viszkozitás Brookfield RVT, 20 ºC, min [mPas]: 5000
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállóság a PN EN 13300 szerint: 2. osztály
Súrolással szembeni ellenállóság a PN-C 81914: I. típus
Bevonat száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalomnál, 3. szint, legfeljebb [h]: 3

GYÁRTÓ:

FORGALMAZÓ:

INFÓVONAL:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu
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MAGNAT NON-REFLEX
FELHASZNÁLÁSI MÓD
Alapfelület előkészítése – a festésre szánt alapfelületnek tartósnak, száraznak, por- és zsírmentesnek, az alapfelület
fajtájától függően megfelelően kondicionáltnak kell lennie. Az enyves-, mészfestékes bevonatokat, valamint a régi
festéknek az alapfelülethez rosszul tapadó rétegeit – el kell távolítani. A beázás-, nikotin- és olajfoltokat az erre való
festékkel kell lefesteni. A lazán kötött, erősen nedvszívó és elmeszesedett alapfelületeket le kell festeni megfelelő
diszperziós mélyalapozóval. A begombásodott helyeket, a gombásodás okainak megszüntetése után, gombaölő
szerrel kell lekezelni. Az egyenetlenségeket és a repedéseket megfelelő beltéri glettel kell kisimítani, majd lefesteni
alapozó emulzióval. Az alapfelület gondos előkészítése biztosítja a legjobb végső hatás elérését.
Termék előkészítése - a festéket kézzel alaposan fel kell keverni. Más festékekkel és mésszel nem keverhető.
A hígítatlan festéket kell felvinni a mélyalapozóval kezelt alapfelületre.
Festés - a festéket alaposan fel kell keverni, hengerrel való felhordás esetén nem szabad hígítani. Nem adható hozzá
mész, valamint nem keverhető más típusú emulziós festékekkel. A festéket két rétegben kell felvinni hengerrel
(természetes szálú, 10-19 mm szálhosszúságú), vagy szórás segítségével. Ugyanannyi festéket gondosan és
egyenletesen kell felhordani a mennyezet felületegységeire. Az utolsó gurításokat a hengerrel egy irányban kell
elvégezni. A következő festékréteg legalább 2 óra után vihető fel. A festékbevonat 28 nappal a festési munkálatok
elvégzése után nyeri el teljes tartóssági tulajdonságait. A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az
érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat. A különböző gyártási tételű festékekkel való festés esetén,
a festékeket egy gyűjtő edényben össze kell keverni, a színkülönbségek elkerülése végett. Festeni +10 °C-tól +25 °
C-ig terjedő felületi és környezeti hőmérsékleten lehet. Az üvegszálas tapétákat a festékkel közvetlenül kell lefesteni,
illetve a gyártójuk utasítása szerint. A szerszámokat vízzel kell lemosni. A környezetvédelem miatt a festék
maradékát ne öntsük ki a szennyvízcsatornába, és ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal együtt. A festési munkálatok
során és azok befejezése után a helyiséget a szag eltűnéséig szellőztetni kell. Tárolás és raktározás zárt
csomagolásban. Fagytól és közvetlen napfénytől védeni kell. Kerülje a bőrre és a szembe jutást. Tárolási hőmérséklet:
+5 °C-tól +30 °C-ig.
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MAGNAT NON-REFLEX
FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM
Gyártás időpontjától számított 48 hónap

CSOMAGOLÁSOK
2,5L 10L

KIADÓSSÁG
Egy rétegű festésnél 12 m²/L -ig.

SZÍNEK
hófehér

VOC
VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010). Ez a termék
legfeljebb 15 g/l VOC-t tartalmaz.

SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK
PN-C-81914:2002/Az:2015, szabvány szerint, I. típus
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MAGNAT NON-REFLEX
MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
BIZTONSÁGI ADATOK:
EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és
2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki EUH211 Figyelem! Permetezés közben
veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni Tárolási
konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT, Pirition-cink.
Biocid készítményeket tartalmaz a száraz bevonat tartósításához: IPBC. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél
a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt
információkat. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A környezet védelme érdekében a festék maradékát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé.
A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól
és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C
között. Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

FIGYELEM!
A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem
jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt.
A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja
a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen
felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és
a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi
sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.
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