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- Nyomok és karcolások ellen²
- Mosás- és súrolásálló³
- Intenzív használat²

- nedvességnek és gombáknak4

- baktériumoknak5

Műszaki előnyök:

- felhordás: henger6, szórás
- javasolt rétegszám: 2x
- átfesthetőség: min. 2h
- száradási idő7: max. 3h

- ellenáll a fertőtlenítőszereknek8

- nem fröcsköl festés közben
- tökéletes fedés
- kiadósság: legfeljebb 40 m² a 2,5l-es csomagolás esetén egy rétegben

Ellenálló tartós szín:

A felület ellenáll a:

Járulékos előnyök:

 Higiéniai bizonylat:  
Higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik.

A MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM olyan víztaszító réteget képező kerámiafesték, amely főleg az időszakosan 
megnövekedett nedvességnek és párakicsapódásnak kitett beltéri falak és mennyezetek védő és díszítő festéséhez 
ajánlott fürdőszobákban, mosodákban, valamint konyhákban. A termék ezenfelül átlagon felüli folt-, dörzsölés- és 
fertőtlenítőszer-ellenállósági paraméterekkel rendelkezik. A lefestett falak sokáig megtartják tisztaságukat, színük 
élénk és friss marad.

1 A Gyártó a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken nem 
szívja fel a szennyeződéseket és a „problémás” foltokat, mint a:
- ketchup, napraforgóolaj, vizes filc, zsírkréta, rúzs, mustár (1 órán belül eltávolítandó),
- kávé, tea, bor (15 percen belül eltávolítandó).
A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat.
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² A Gyártó a csomagoláson megadott utasításait követve a festék a sima és megfelelően előkészített felületeken 
intenzív használatot álló, tartós színt biztosít, mindenek előtt a nyilvánosan használt helyiségekben, beleértve az 
olyan hatásokat mint: kézzel vagy más testrésszel való érintkezés, véletlenszerű érintkezés a különböző tárgyak 
festett felületével pl. kabát, táska; beleértve a gumiból és műanyagból készült tárgyakat, melyek nyomokat és 
foltokat hagynak (pl. cipőtalp, porszívó, szék, kerékpár), gőzök (pl. a konyhában), szennyeződések, fény (beleértve az 
UV-sugárzást), vizes kefével történő súrolás és a PN-C-81913 norma szerinti tisztítás (nem vonatkozik a fertőtlenítő- és 
tisztítószerekkel történő tisztításra, beleértve azokat is, melyek klórt vagy fehérítőt tartalmaznak). A kifejezetten 
intenzív koszolódás során keletkező nyomok könnyen eltávolíthatók egy nedves és puha szivacs segítségével.
³ PN-C-81914:2002 I – nedves dörzsölést álló festék.
4  A bevonatvédő szerek hatékonyságának tesztelése a bevonatban található gomba ellen - PN-EN 15457:2014 
laboratóriumi módszer.
5 Antibakteriális jellemzők felmérése műanyag és más nem porózus felületeken - ISO 22196/JIS Z 2801 szabvány 
alapján.
6 MAGNAT henger vagy egyéb festőhenger (10-19 mm szálhossz)
7 Felület száradási ideje 23 ± 2 oC hőmérsékleten, 50 ± 5% relatív nedvességtartalomnál, 3. szint.
8  A vizsgálatot válogatott fertőtlenítőszerekkel végezték.

Az itt bemutatott szín a nyomdatechnikára, a megvilágítás intenzitására, a helyiség méretére és az alkalmazás 
technikájára való tekintettel némileg eltérhet a végső festés eredményétől, ezért szemléltető példaként szolgál 
csupán.

Foltállósági garancia:

* Garanciavállaló: Garanciavállaló: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
A garanciavállaló magyarországi Forgalmazója / Képviselője: Poli-Farbe Vegyipari Kft., 6235 Bócsa, III. kerület
2. A garanciális védelem időtartama és területi tartománya: a vásárlástól számított 12 hónap, Magyarország területe. 
Abban az esetben, ha megállapítást nyer a foltállóság hiánya, úgy a Vevőt a megvásárolt termék utáni árvisszatérítés 
illeti meg. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a hibás eladott termék utáni 
jótállásra vonatkozó előírásokból fakadó jogosultságait. A garancia feltételei a www.magnatfestek.hu oldalon, illetve 
az értékesítési pontokban érhetők el.

ALKAMAZÁS

A festék a cement, cement-mész, gipsz, gipsz-karton alapú falak és plafonok, valamint üvegszálas tapéták 
dekoratív-védő festéséhez alkalmazandó. Időszakos nedvességnek kitett helyiségekben is alkalmazható 
(fürdőszobák, mosodák, konyhák stb.) fa, fa eredetű és fémfelületeken. Következő helyiségek festéséhez ajánljuk: 
lakóterek, betegek állandó ottlétére szánt egészségügyi épületekben lévő helyiségek, gyerekek és fiatalok oktatási 
intézményeinek helyiségei, valamint élelmiszertároló helyiségek (az élelmiszerrel való közvetlen érintkezést 
kizárva).
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Fényesség a PN EN 13300 szerint: matt
Viszkozitás, Brookfield RVT, 20 °C, min [mPas]: 4500
nedves dörzsölésállóság PN EN 13300 szerint: 1. osztály  
bevonatréteg száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalom mellett, 3. fok, legfeljebb [h]: 3  

Előkészítés  – a festésre szánt alapfelület pihentetett, tartós, száraz, tiszta, por-, zsír- és rozsdától mentes legyen. Az 
alap fajtától függően az új felületeket megfelelő alapozóval kell lefesteni. A glettelt illetve nagyon intenzív színnel 
lefestett falakat és mennyezeteket alapozó festékkel, pl. MAGNAT PRIMER kell lefesteni. Ragasztófestékes, mész, 
hámló vagy rosszul tapadó régi festékrétegeket el kell távolítani. A jó minőségű emulziós festékrétegeket enyhén 
tisztítószeres vízzel kell lemosni. Az egyenetlenségeket és repedéseket megfelelő beltéri glettelő masszával el kell 
simítani és alapozó festékkel, pl. MAGNAT PRIMER le kell festeni. Víz-, nikotin- olajfoltokat az erre a célra szánt 
festékkel le kell festeni. A laza, erősen nedvszívó és meszes alapokat a megfelelő alapozóval le kell festeni. 
Üvegszálas tapétákat a festékkel direkt, illetve a gyártójuk utasítása szerint kell lefesteni. Új fémelemeket korrózió 
védő festékkel kell biztosítani. Vegye figyelembe, hogy az alap megfelelő előkészítése és a javasolt eszközök 
használata hozzájárul a festék nagy kiadósságának eléréséhez. Festés – a festéket alaposan fel kell keverni, vízzel 
nem szabad hígítani. Meszet ne adjunk hozzá és más típusú emulziós festékekkel ne keverjük. Hengerrel két 
rétegben (természetes, 10-19 mm szálhosszúságú) vagy hidrodinamikus szórással kell festeni. A fal, illetve a 
mennyezet felületegységére gondosan és egyenletesen azonos festékmennyiséget kell felvinni. Az utolsó 
hengergurításokat csak egy irányban szabad végezni. A következő festékréteget legalább 2 óra elteltével lehet 
felvinni. A festékbevonat teljes szilárdságát a festési munkák befejezése után 28 nap múlva éri el. Porózus, nem 
egyenletes felületekről a foltok és a „problémás” szennyezések eltávolítása nehézkes lehet. Festési munkálatokat 
+10 °C és +30 °C közötti alap- és környező hőmérsékleten szabad végezni. A szerszámokat vízzel kell elmosni. A 
környezetvédelemre való tekintettel a festékmaradékot ne öntsük ki a szennyvízcsatornába és ne dobjuk ki a 
háztartási hulladékokkal. Tárolni és raktározni szorosan zárt csomagolásban kell. Fagytól és napsütéstől védeni kell. A 
bőrre és a szembe jutást el kell kerülni. A különböző gyártási sarzsszámú termékeket egy gyűjtő edényben össze kell 
keverni. 
A veszteség csökkentése érdekében, becsülje meg a kellő festékmennyiséget!
A fel nem használt festéket őrizze meg az ismételt felhasználás céljából!
A megmaradt festék felhasználása hatékonyan csökkentheti a termék életciklusa alatt a környezetre való hatását.

A szavatossági idő és a sarzsszám a csomagoláson.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

FELHASZNÁLÁSI MÓD
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VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU-határérték erre a termékre (A/a/WB): 30 g/l. (2010).  Ez a termék 
legfeljebb 3 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC

PN-C-81914:2002 Fajta I – nedves dörzsöléssel szemben ellenálló festék nedves dörzsölésállóság 1. osztály EN 
13 300 szerint
Bevonatból való kibocsájtás A+ osztály. A besorolás A+-tól (nagyon alacsony) C -ig (magas) terjed. A bevonatból való 
kibocsájtás osztálya lehetővé teszi az illékony szerves anyagok szintjének meghatározását, amelyek a helység 
kifestése után kiszabadulnak a légkörbe.

*A felület kibocsájtási osztálya A+-tól (nagyon alacsony) C-ig (magas). A felület kibocsájtási osztálya lehetővé teszi az 
illékony szerves vegyületek (VOC) szintjének meghatározását, amelyek a helyiség kifestése után szabadulnak ki a 
légkörbe

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tárolási 
konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: IPBC, ezüst-klorid. EUH211 Figyelem! Permetezés közben 
veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. 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.

SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

BIZTONSÁGI ADATOK
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FESTÉSI
MÓDSZER
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forma

Hidrodinamikus szórás
Graco, modell 395

FESTÉSI PARAMÉTEREK

EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

 

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

2,5L, 5L

CSOMAGOLÁSOK

Egyrétegű festésnél legfeljebb 16 m²/L.

KIADÓSSÁG
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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!


