
CSOMAGOLÁSAINKON LÉVŐ JELZŐSZÁMOK  
MAGYARÁZATA A DECOPAINT IRÁNYELV ALAPJÁN

A csomagoláson például a következő jelölést találhatja:
A termék EU határértéke (A/j kategória): 140 g/l. 
A termék maximálisan 105 g/l VOC –t tartalmaz. Vagy rövidítve: 
2004/42IIA(j) 140/ 105

Mit jelent ez?
Az adatokból megtudható, hogy a termék maximális VOC tartalma 105 g/l, 
a határérték 140 g/l, azaz a termék korlátozás nélkül felhasználható. Ameny-
nyi-ben a 105 g/l helyett pl. 150 g/l szerepelne, a Decopaint irányelv alap-
ján a terméket építkezésen egyáltalán nem lehetne felhasználni, és szórás-
sal csak akkor lehetne felhordani, ha az a VOC irányelv hatálya alá esik.

*  Az edzés és a higítás során kérjük, az edzett ill. higított termék adatlapját vegye figyelembe.

Óvja a fagytól A termék nedves-
ségre érzékeny

Hűvös helyen 
tárolni / Óvja a 
napfénytől

Használat után 
lezárni

Szárazon tárolni Védőkesztyűt 
viselni

Védőszemüveget 
viselni

Légzésvédő masz-
kot használni
FF P2

Félmaszk használni 
FF A2 P3

Teljes maszk 
használni  
A2 P3

Biztonsági adatla-
pot és használati 
útmutatót figye-
lembe venni *

Beltéri kibocsájtások 
(Franciaország)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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ALKALMAZÁSI TERÜLET

MEGMUNKÁLÁSI UTASÍTÁSOK

Nem mérettartó 
szerkezeti elemek: 
faházak, faburko-
la-tok, előtetők, 
kerítések

Korlátozottan 
mérettartó szerkezeti 
elemek: zsalugáte-
rek, erkélyek, kapuk

Mérettartó 
szerkezeti elemek: 
ablakok

Külső ajtó Belső fal- és pla-
fon-elemek fából

Fa az udvarban Kertibútor Bútor Beltéri ajtó Padlók  
(Plurarbeltéri)

Lépcső  
(beltéri)

Kőműveska nállal 
felhordani

Spray Eldörzsölni Megmosni Felhordás
tekerccsel 

Önteni Meríteni Elárasztás Vacumat Léckenőgép Hegyes 
csőrű flakon 

Tubus

KDI

2 :1 3 :1
82017

w w

7% 82220 
7 :1
v v

Permet Vákuumnyomás
os impregnálás 

A munkaeszközt
a felhasználás után
azonnal vízzel
kell tisztítani

Munkaeszközök
et használat
után hígítóval
tisztítani

Ecsetet vízzel
tisztítani

Ecset tisztítása
higítóval

A hengert vízzel
megtisztítani 

A hengert  
tisztítása  
higítóval

A hengeres 
lakkozóberen-
dezést higítóval 
megtisztítani 

Keverési arány Keverési arány,  
súly

Keverési arány, 
térfogat

Fa és fém beltérre Fa és fém kültérre Fa és fém bel- és 
kültérre

Beltéri fali és 
mennyezetfesték 
ásványi építőanya-
gokra

Kültéri ásványi 
építőanyagok 
(homlokzatfesték)

Beltéri és kültéri ás-
ványi építőanyagok 
(homlokzat)

Betonpadlózat Üveghez (beltéri) Vas / acél Fém (vas, acél, 
alumínium stb.)

Bádogtetők Digitális  
nyomtatás

Rozsda elleni 
védelem

Élelmiszerekkel való 
átmeneti érintkezés  
engedélyezett

Gyerekjáték Védőbevonat 
kékpenész- és 
penészgombás 
fertőzés ellen 

A fa védelme  
B, P, Iv ellen

Kiváló UV- és 
időjárás elleni 
védelem, nagyfokú 
színárnyalat- 
stabilitás

Nem barkácsoláshoz 
való  
(DIY = Do it yourself)

Airless/Airmix Tartályos pisztoly Ecsettel festeni Hengerlés

0–10%  H₂O
10–12 m²

1l

Gépi csiszolás UV-keményedés Hígítás Hígítás vízzel Ne hígítsa –  
feldolgozásra 
készre van állítva

Vízalapú Oldószeralapú Lefedettség 
alkalmazásonként 
kb.  … m²/l

A felületet alaposan 
után kell tisztítani 
és szárazra kell 
törölni

4 h  5%
+15 °C 18

12 h
Feldolgozási idő, 
Megkötési idő

Világosítás Adalék
hozzáadása

Pácpróbát
végezni

Használat
előtt felkeverni

Használat
előtt felrázni!

Megmunkálás
i hőfok nem
lehet … °C alatt

Feldolgozási
viszkozitás
(pl. 18)

Elpárologtatni Köztes száradási  
idő / átdolgozható-
ság ideje (pl. 12 ó)

Szárazon
csiszolni

Nedvesen
csiszolni

PIKTOGRAMOK JELENTÈSE


