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Zinsser BIN alapozó  

és szigetelő 
Termékismertető 

 

Típus: pigmentált sellak-alapú alapozó és szigetelő, folt eltávolító és tapadóhíd. 
 

Főbb tulajdonságok: gyors száradás – kiváló tapadás fényes felülethez is – magas takarási  

képessége eltünteti a makacs, szívós foltokat – a fagyáspont közeli hőmérsékleten is 

felhordható – folyamatosan megakadályozza bárminemű szaganyag légtérbe kerülését – 

elzárja a kifolyó göböket, kifolyó nedveket – a szárazréteg nem toxikus és hypo-allergikus. 
 

Ajánlott alkalmazás:  

Ajánlott beltéri mennyezetek, falak, ajtók, borítás, szekrények, bútorok és kapcsolódó festendő 

felületekre. A kültéri alkalmazás csak helyi alapozásra korlátozódik. Használható víz-, olaj-, rozsda, 

füst-, aszfalt-, graffiti-, és sok egyéb típusú csíkok elfedésére.  
 

Beltérben: új és előzőleg festett szárazfalak, kikeményedett műanyag/cement-alapú bevonatok, fa 

(fenyő, erdei fenyő, vörösfenyő, furnérlemez), fém (alumínium, acél, saválló acél, réz), vinil, PVC, 

üvegszál, kikeményedett vakolat (stukkó, beton blokk, kikeményedett beton, tégla). 

Blokkolja a víz-, tűzkároknál keletkező foltokat, szagokat, leszigeteli a sötét színekből kifolyó 

csíkokat, olajat, rozsdát, kreosot, aszfaltot, kormot, rúzst, graffitit, jelölés-nyomokat, kifolyó nedvek 

csíkjait, csersav csíkokat, stb. 
 

Kültérben: a kifolyó elszíneződést helyileg alapozzuk le, mielőtt a teljes felületet lealapoznánk, 

víz-, vagy olajbázisú alapozóval.  

Mennyezet: A B-I-N lezárja a festetlen, porózus felületet, így a fedő festéknek már jobb lesz a 

fedése. Ez feltölti és lezárja a fa szálait, egy sima felületet képezve, így kevesebb bevonatra lesz 

szükség. Megjegyezzük, hogy nagyon porózus felületek esetében szükség lehet két rétegre, ami a 

teljes anyagszükségletet megnöveli. 
 

Folteltávolító: A B-I-N egy belső folteltávolító alapozó. Már egy réteg is hatékonyan 

blokkolja a foltokat, beleértve a víz-, nikotin-, tinta-, graffiti-, jelzőszínek, rozsda-, és 

füstcsíkokat, amik eztán nem fognak átütni a fedőbevonaton. Bizonyos foltok esetében 

második rétegre is szükség lehet.  

Ajánlott víz-, és tűzkároknál keletkező foltok, szagok lekötésre és tűz okozta füstnyomok  

lekötésére. Ugyancsak leköti az állati eredetű szagokat. A B-I-N alkalmazható olyan 

területekre is, ahol folyamatos érintkezés történik élelmiszerekkel.  

A B-I-N ajánlott dohányból származó nikotin foltok és szagok lekötésre is. 
 

Fényes felületek esetében: fényes zománcfestékek átlátszó fedőfestékek, kerámia csempék, 

szekrények, fém felületek alapozhatók anélkül, hogy érdesíteni (szemcseszórni, mattitani ) kellene 

ezeket.  
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Falborítások: A B-I-N alapozó használható meglévő, erősen tapadó, nem porózus felborítások 

alapozásra, a sötét színű foltok festés előtti lekötése végett.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     matt (fényesség 60
o
 5 -10%) 

Szín:       fehér (színezés lehetséges, max. 3% univerzális színező pasztával) 

Sűrűség:      1,16 kg/l  

Szárazanyag-tartalom:  29 % (tf%)  

         49% (s%) 

Viszkozitás:     53 – 65 KU 

Ajánlott szárazréteg-vastagság:  

      nedves rétegvastagság: 80 – 100 µm, 

      száraz rétegvastagság: 25 - 30 µm   

Lobbanáspont:    12 
o
C 

VOC tartalom:    423 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 444 g/l (max.) 

A készrekevert elegyben: 444 g/l (max.) 

Kategória:      A/g 

EU határérték:    450 g/l (2007/ 350 g/l (2010) 
 

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

Érintésszáraz:    20 perc    

Átvonható:     45 perc 

Teljes kikeményedés:  1 – 3 nap 
 

Kiadósság: 
Elméleti:      10 - 12 m

2
/l   

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

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

Felület előkészítés:  

A felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lenni, továbbá mentesnek portól, kosztól, 

krétásodástól, zsírtól, olajtól, viasztól, penésztől, tapétaragasztótól, és minden olyan 

szennyeződéstől, ami károsan befolyásolhatja a tapadást. Amennyiben nem vagyunk biztosak a 

felület tisztaságában, mossuk le a háztartási ammónia vizes oldatával, vagy megfelelő tisztító 

oldattal.  

Távolítsunk el minden nem megfelelően tapadó bevonatot. Csiszoljuk le a felületen maradó   

festék széleit simára. Enyhén csiszoljuk meg a fa laza szálait. Próbáljuk meg eltávolítani a meglévő 

csíkokat mosás úján,, vagy csiszolással, vagy kaparással, stb. Távolítsuk el a penészt egy megfelelő 

penésztelenítővel , mint a RUST-OLEUM FK 11-es.  

A 4 hétnél régebbi fát először enyhén érdesítsük, eltávolítva a fa elöregedett szálait. Távolítsuk el a 

beltéri humuszt és penészt, mielőtt a felületet lekennénk 1 teáscsésze/l  háztartási fehérítőt 

tartalmazó oldattal, vagy speciális biocidal oldattal. Alaposan öblítsük le. Ha a fal mögött, vagy a 

padló alatt, vagy a szellőztető rendszerben, vagy más nem látható helyen várható penész, vagy moha 

megjelenése, konzultáljunk szakértővel.  

Kereskedelmi épületek és iskolák esetében kövessük a humusz eltávolítási utasítást.   
 

Felhasználási utasítások 
Az egyes komponenseket alaposan keverjük fel, mielőtt egymással összekevernénk őket.  
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Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Használjunk természetes, vagy szintetikus ecsetet/kefét, ne hígítsuk! 

 

Hengerlés:  Használjunk nylon, vagy poliészter hengert (8 – 12 mm). Ne hígítsuk! 

 

Levegős szórás: Fúvóka: 1,5 mm. Nyomás: 3 – 4 bar. Ne hígítsuk! 

 

Airless szórás: Fúvóka: 0,011 – 0,013”. Nyomás: 55 – 80 bar. Ne hígítsuk! 

 

Tisztítás:   Tisztítsuk a ráfolyt, vagy rácsöppent felületet denaturált alkohollal, vagy  

      ammónia detergenssel. Mossuk el a felhordó szerszámokat 1: 3 arányú  

      ammónia:víz oldattal, a felhordást követően azonnal.  
 

Felhasználási körülmények 
Akkor hordjuk fel, ha a levegő hőmérséklete -1 

o
C és 32 

o
C között van és a relatív páratartalom 

kevesebb, mint 70%. Ne használjuk a B-I-N-t, ha a felület hőmérséklete 3
o
C-val a harmatpont 

felett van. Az alap nedvesség-tartalma nem haladhatja meg a 12%-ot. 
 

Megjegyzés: 
 A legtöbb esetben elegendő egyetlen réteg felhordása a felületre. Ha túl nagy abszorpció  

 jelentkezik egy felületen, akkor egy második rétegre is szükség lehet. Nagy takarású festékek  

 alá csak egy foltszerű alapozás szükséges. A legjobb hatás elérése végett a teljes felületet  

 alapozzuk le, mielőtt befestjük.  
 

 A termék alkalmazása nem ajánlott kültéren a teljes felületen, vagy padlóra, vagy hajó  

 fedélzetre  történő alkalmazás esetén, vagy olyan felületekre, amelyek alámerüléses  

 igénybevételnek lesznek kitéve, vagy hosszabb ideig érintkezhetnek vízzel.  
 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  3 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

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

  a hőmérséklet 4 és 27 
o
C között van. 
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