
- A kréta többszörösen is lemosható
  vagy letörölhető
- Kiváló fedés és kiadósság 7,5 m2-ig egy csomagolásból**
- Fejlessze a gyermekei képzeletét
- Alkoss és díszíts eredeti beltereket

** egy rétegnél a csomagolás oldalára elhelyezendő

A Magnat Táblafesték olyan kerámiafesték, amely lehetővé teszi falon, ill. faelemeken az iskolai táblákéhoz hasonló 
felület elérését. A festék révén a beltéri falakon és bútorelemeken olyan felület készíthető, amelyre írni vagy rajzolni 
lehet, gyermeke pedig fejlesztheti kreativitását. A Táblafestékkel lefestett felület egy jegyzetfüzet funkcióját tölti be 
otthon vagy az irodában. Tökéletesen helytáll éttermi vagy kocsmai menü bemutatásánál. A mosással és nedves 
dörzsöléssel szembeni rendkívüli ellenállósága lehetővé teszi a felületén való korlátlan számú rajzolást és törölgetést.

ALKALMAZÁS

A Magnat Táblafesték olyan felületeket képez, amelyeken krétával lehet írni. Különösen ajánlott beltéri falfelületekre. 
Alkalmas a cement, cement-mész, gipsz, gipszkarton, fa, fa eredetű felületek és tapéták festésére.
A festék az irodai enteriőrökhöz is javasolt, ahol a Magnat festékkel lefestett falol lehetővé teszi, hogy helyet 
készítsen a kreatív jegyzeteknek és ötleteknek. A Magnat Táblafesték ideálisan beválik címkék festésénél, pl. 
palackokon, virágcserepeken, üvegeken.
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MAGNAT TÁBLAFESTÉK

TERMÉKLEÍRÁS

Fényesség PN EN 13300 szerint: matt
Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 4700
Nedves dörzsölésállóság
PN EN 13300 szerint 1. osztály
PN-C-81914:2002 szerint I. típus – nedves dörzsölést álló bevonat
Rétegszám 2-3
Bevonat száradási ideje 23±2 ºC hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalomnál, előzetes száradás
(a következő réteg felvételéig), min. [h] 2
Használati tulajdonságok elérésének ideje
(az utolsó réteg felvételétől) [nap] 7

TERMÉKTULAJDONSÁGOK
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FELHASZNÁLÁSI MÓD

MAGNAT TÁBLAFESTÉK

Az alap előkészítése

- a festésre szánt felület tartós, száraz, portól, rozsdától és zsírtól mentes legyen  
- a gipszkarton, glettelt vagy nagyon intenzív színű felületeket MAGNAT PRIMER alapozó festékkel le kell festeni
- a régi enyves bevonatokat el kell távolítani, le kell mosni, és mosószeres vízzel le kell öblíteni egészen a vakolat 

feltárásáig, és diszperziós mélyalapozóval kell lefesteni.
- az alaphoz rosszul tapadó, régi emulziós festékbevonatokat (festőszalag felragasztása után a festék a szalaggal 

együtt elválik a faltól) el kell távolítani és az alapot diszperziós alapozóval le kell festeni
- az erősen tapadó régi emulziós festékrétegeket mosószeres vízzel le kell mosni és a felületet hagyni kell 

megszáradni
- az erősen szívó, lazán kötött és meszes felületeket diszperziós alapozóval le kell festeni.

FIGYELEM: a rendkívül gyenge felületek portalanítást követően laza porréteget hagynak a kézen megdörzsölés után, 
ezeket diszperziós alapozóval kell lefesteni.
A gombás, penészes helyeket mechanikusan meg kell tisztítani és gombaölő impregnáló szerrel kell bevonni, egyben 
gondoskodni a gombásodás okának elhárításáról
felületi egyenetlenségeket javasolt glettel elsimítani, a repedéseket és hiányokat glettel pótolni és alapozó festékkel 
pl. MAGNAT PRIMER-rel lefesteni. A beázási, korom, nikotin- és olajfoltokat az ilyen felületek festésére szánt festékkel 
kell lefesteni.
Az üvegszálas tapétákat a festékkel közvetlenül kell lefesteni, illetve a gyártójuk utasítása szerint kell eljárni.

FIGYELEM: a legjobb hatás elérése érdekében a MAGNAT Táblafesték alkalmazása előtt javasolt az alap MAGNAT 
PRIMER alapozó festékkel való festése

A termék előkészítése
felhasználásra kész termék, mész nem adható hozzá, más emulziós festékekkel sem keverhető. Közvetlenül festés 
előtt a festéket alaposan, lassan fel kell keverni, a különböző gyártási sarzsszámú termékeket egy gyűjtő 
csomagolásban össze kell keverni.

Festés 
Belső terekben festeni +10 °C és +25 °C közötti környezeti és alaphőmérsékleten lehet.
A festéket 2-3 rétegben kell felvinni rövidszőrű hengerrel (javasolt a szivacshenger) vagy szórással.
A következő festékréteget legalább 2 óra elteltével lehet felvinni.
A fal felületegységeire gondosan és egyenletesen azonos festékmennyiséget kell felvinni.
Az utolsó gurításokat egy irányban kell végezni.
Javasolt a festőszalagokat a festés után azonnal eltávolítani.
A szerszámokat vízzel kell elmosni.

Megjegyzések és vonatkoztatások 
A felület az utolsó réteg felhordása után 7 nap elteltével vehető igénybe.
A festékbevonat a teljes szilárdsági tulajdonságait a festési munkák befejezésétől számított 28 nap elteltével éri el.
A festési munkálatok alatt és után a helyiségeket a szag eltűnéséig szellőztetni kell.
Az alap megfelelő előkészítése, a javasolt szerszámok és festési módszerek alkalmazása hozzájárul a festék 
megfelelő, megadott kiadósságának eléréséhez.
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750ml

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

CSOMAGOLÁSOK

FELHSZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

MAGNAT TÁBLAFESTÉK

Egyrétegű festésnél legfeljebb 10 m²/L.
A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, mint pl.: az alap fajtája, a szívóképessége, a felhasznált szerszám fajtája 
és a festési módszer.

KIADÓSSÁG
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FESTÉSI PARAMÉTEREK

EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI
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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.

FIGYELEM!

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

BIZTONSÁGI ADATOK:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT; MIT.
P101  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
P103  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 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.
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
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 °C és +30 °C 
között.

MAGNAT TÁBLAFESTÉK

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

VOC


