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PEGACRYL Satin,  

selyemfényű fedőfesték 
Termékismertető 

 

Típus: vízzel hígítható, selyemfényű akril festék. 
 

Fő tulajdonságok: 
Jobb időjárás-állóságú, mint sok zománcfesték – jó folyási tulajdonságokkal – jó 

fedőképességgel – magas kiadósággal.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

Fa szerkezetek, mind kűltérre, mind beltérre. A NOXYDE fedőbevonataként is. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     selyem (satin – fényesség 60
o
-nál +/- 30%) 

Szín:       fehér + színskála 

Sűrűség:      1,25 – 1,32 g/cm
3
  

Szárazanyag-tartalom:  31 – 34 % (tf%)  

         47 – 51 (s%)  

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

         száraz: 35 µm, ami 100 µm nedves rétegvastagságot jelent  

            (10 m
2
/l kiadósság) 

Lobbanáspont:    Nem gyúlékony (!) 

 

VOC tartalom:    128 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 128 g/l (max.) 

Kategória:      A/d 

EU határérték:    150 g/l (2007), 130 g/l (2010) 
 

Száradási idők:   (20 
o
C és 50% r.p.)   

Érintésszáraz:    1 óra       

Kezelhető:      5 óra      

Átvonható:     24 óra után    

Teljes kikeményedés:  2 nap     
 

Kiadósság 
Elméleti:      9 - 12 m

2
/l, 35 µm száraz-rétegvastagságban  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. 
 

 

 

 



Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.  

Internet honlap: www.geniusmbt.hu         Tel: 48/898 139         E-mail: info@geniusmbt.hu 

- 2 - 

 

Felület előkészítés  

Festett alap esetén: hordjuk fel közvetlen a régi, ép festékre; fényes festéket enyhén érdesíteni 

kell.  

Kezeletlen felület esetén: fa szerkezetre, hordjunk fel egy réteg Fassiprim Aqua bevonatot.   
 

Felhasználási utasítások 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:    Ne hígítsuk! 
 

Hengerlés:    Ne hígítsuk! 
 

Levegős szórás:  Hígítsuk vízzel! 
 

Airless szórás:  Fúvóka méret: 0,018”, szóró nyomás: 180 bar 

       Szükség estén hígítsuk némi vízzel! 
 

Tisztítás:    Vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
> 10 

o
C; < 85% r.p. 

 

Megjegyzés: 
Alkalmazzuk a PEGACRYL Satin-t az ajánlások szerint, airless, vagy ecseteléses felhordással.  

Ne alkalmazzuk teljes napsütésnél, vagy túl meleg körülmények között, hogy elkerülhessük a 

lecsökkent folyási képességet.   
 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van. 


