
MAGASFÉNYÛ ZOMÁNCFESTÉK

Piacvezetô zománc
Csillogó fény
Idôjárásálló

Kül- és beltéri fa-, fal- és fémfelületek általánosan használt, gyorsan 
száradó, kiválóan terülô, kemény bevonata

Alkalmazási terület:
Alapozott kül- és beltéri fafelületek (bútorok, nyílászárók stb.) és beltéri falfe-
lületek (lépcsôházak, iskolák), továbbá kül- és beltéri fémszerkezetek (kerítés,
csövek stb.) átvonó festésére használható. Bevonata az idôjárás behatásainak
tartósan ellenáll, fényességét, színét megôrzi. Könnyen ecsetelhetô.
Választék:
21-féle színben 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2,5 l; 5 l; 20 l-es csomagolási egységekben. Szín-
keverô géppel színezhetô a TRINÁT MAGASFÉNYÛ KOLOR fehér zománc, több
mint 2000 színben,1 l; 5 l; 15 l csomagolási egységekben kapható.
Felhasználási mód:
Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezbôl ké-
szült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csi-
szolás és portalanítás után FÉLOLAJ-jal vagy LENOLAJKEN-
CÉ-vel, kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felüle-
teknél LIGNOPROT vagy LIGNOLIT megelôzô faanyag-
védôszerrel kell beereszteni, a fafelület megmaradt szívóké-
pességét FÉLOLAJ-jal vagy LENOLAJKENCÉ-vel kell pórustö-
míteni. Esetleges nagyobb mélyedéseket DISZPERZIÓS MÉ-
LYEDÉSTAPASZ, UNIKITT, vagy TRINÁT MESTERTAPASZ-
szal kell kiegyenlíteni. Falfelületek impregnálására CEHALIN
MÉLYALAPOZÓ vagy FÉLOLAJ alkalmazása célszerû. Vas- és
acélfelületeket oxidmentesítés és zsírtalanítás után TRINÁT
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ-val kell bevonni. A mélyedé-
seket TRINÁT MESTERTAPASZ-szal vagy FILLING-UP ta-
passzal kell kiegyenlíteni. Alumínium-, horganyzott felüle-
teket zsírtalanítás után WASH PRIMER-rel kell átvonni. Az
elôzôekben felsorolt mûveletek után hordják fel a porta-
lanított fafelületre a TRINÁT MESTERALAPOZÓ-t, a TRI-
NÁT UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ-t (fémfelületeknél köz-
bensô rétegként), egy vagy két rétegben.



Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felületre egy vagy két
rétegben ecsetelik, hengerezik, szórják fel a felhordási konzisztenciára hígított
TRINÁT MAGASFÉNYÛ zománcokat. Felújító jellegû munkáknál, olajfestékkel,
olajmûgyanta alapú zománccal bevont ép, sértetlen bevonatok csiszolást, zsír-
talanítást és portalanítást követôen a termékkel átvonhatók. A hibák kijavítását
a fent leírt anyagokkal (DISZPERZIÓS MÉLYEDÉSTAPASZ, FILLING-UP, UNIKITT,
TRINÁT MESTERTAPASZ, TRINÁT UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ vagy TRINÁT MES-
TERALAPOZÓ) lehet elvégezni. Használat elôtt alaposan felkeverjük.
Minôségi jellemzôk:
Hígíthatóság: lakkbenzintartalmú hígítóval (SZINTETIKUS HÍGÍTÓ)
Kiadósság: 11–15 m2/l (függ a színtôl, a felhordási módtól és a bevonandó fe-
lülettôl)
Felhasználhatósági idô: 2 év (5–25 °C hômérsékleten tárolva)
Száradási idô 23 °C-on: porszáraz: 5 óra, száraz: 24 óra
Átvonhatóság 23 °C-on: 24 óra múlva
Sûrûség 23 °C-on: 0,9–1,16 g/cm3 színtôl függôen
Nemillóanyag-tartalom: 50–67% (120 °C, 2 óra), színtôl függôen
Felépítés: alkid mûgyanta alapú festék
Tûzvédelmi elôírás: II. tûzveszélyességi fokozatba tartozik.
TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!
Összetétel: oldószer, mûgyanta, pigmentek
Veszélyesanyag-tartalom: White Spirit 150/200 (lakkbenzin) 30–45%
Hatósági engedélyek: KERMI sz.: V-204-211/1984,
ÉMI eng. sz.: A-501/b/1969, MF 322-86, MF 327-86
Biztonsági elôírások:

R10 Kismértékben tûzveszélyes.

R52 Ártalmas a vízi szervezetekre.

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S23 A keletkezô gôzt/permetet nem szabad belélegezni.

S24/25 Kerülni kell a bôrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak 
meg kell mutatni.

S51 Csak jól szellôztetett helyen használható.
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Festési munkáink alkalmával a különbözô minôségû és mennyiségû 
színes felületbôl egy harmonikus látványt, életérzést komponálunk. 

Elkészülte után többek között ezen keresztül is kommunikálunk a külvilággal.


