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Sefra DECOSATIN ELF  

 
Termékleírás: Oldószermentes, nagy fedıképességő, lágyítómentes, dörzsölésálló, jól tisztítható 

selyemfényő latexfesték beltérre. Enyhén töltıképes, jól feldolgozható. Az  EN 13 300 
szerinti nedves dörzsállósági osztály: 2, fedıképességi osztály: 1 (>99,5) 8 m²/l ill. 125 
ml/m² kiadósságnál. Fényesség: <60, 60°mérési szögnél, ≥10, 85° mérési szögnél. 
Maximális részecskeméret: finom (<100 µm). Szárazanyagtartalom: ca. 59%, sőrőség: 1,54 
g/cm³, pH-érték: ca. 8. 

Szín : Fehér 
Felhasználási terület: Beltérben, hordképes új és régi alapokra, mint pl. vakolat, gipszvakolat, beton, farost, 

gipszkarton (ligninkivirágzás nélküli).  
Kötıanyag: Maradék-monomer mentes speciális mőgyanta diszperzió 
Hígítószer: Víz 
Színbeállítás: SEFRA Vollton- und Abtönfarbe-vel színezhetı  
Felhordás: Ecsettel, hengerrel, szórással (airless) 
Alap: Legyen tiszta, száraz és hordképes. Adott esetben  SEFRA Tiefgrund  LF-vel elıkezelni. 

Szakszerő alapelıkészítés esetén minden beltérben elıforduló alapra felhordható. Enyves 
festéket maradéktalanul el kell távolítani. Nem nedvszívó alapoknál, mint pl. diszperziós 
festékek alapozás nélkül, egy rétegben felhordva megfelelı fedıképesség érhetı el. 

Rétegfelépítés: Elsı rétegnél ca. 5 % vízzel hígítani. Második rétegnél hígítatlanul felhordani.  
Kiadósság rétegenként: 100-150 g/m² . Irányérték sima alapra, amely a helyi körülmények és eltérı 

vakolatszerkezetek esetén eltérést mutathat. Pontos adatokat az adott objektum figyelembe 
vételével lehet megadni. 

Feldolgozási 
hımérséklet 

Min. + 5° C für a levegıre és az alapra vonatkozóan a felhordás és a száradás ideje alatt. 
Száradási idı ca. +20 °C-nál és 65% rel. páratartalomnál ca. 4-6 óra. 

Munkaeszközök tisztítása: Használat után azonnal vízzel. 
Tárolás: Hővös, de fagymentes (min. 10 °C) helyen. 
Kiszerelés: 1,5 kg, 7 kg és 14 kg 
Szállítás: Különös intézkedések nem szükségesek 
Veszélyjelılés: Nem jelölésköteles. 
Megsemmisítés: Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahsznosításra. A beszáradt 

anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendı. A nem beszáradt festéket 
tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenırzött hulladékkezelınél leaddni. 

 
A  nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink 
felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.  A feldolgozási lehetıségek sokfélesége miatt minden egyes  alkalmazás 
bemutatása nem lehetséges, ezért  ezek alapján semminemő kötelezettség és felelısség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap 
tulajdonságainak függvénye. .A mőszaki   fejlesztés következtében megjelenı  új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét. 

 
 
 

 


