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MŰSZAKI ADATLAP 
 

Hobbi festék 
  

vízzel hígítható, selyemfényű festék és lakk 

 

Választék: HOBBI selyemfényű lakk 

Hobbi festék fehér, fekete, piros, kék, sárga, zöld, vajszín, törtfehér, 

drapp, citromsárga, vanília, okker, olíva zöld, narancssárga, bordó, 

rózsaszín, barack, terrakotta, ciklámen, barna, tejeskávé, világoskék, 

középkék, sötétkék, világoszöld, fűzöld, világosszürke, lila, arany, 

ezüst, bronz 

Alkalmazási terület: Fa- és furnérozott bútorfelület, üveg-, gipsz-, kerámia-, hungarocell, 

papír felületek bevonására, hobbi célokra alkalmazható, kizárólag 

beltéri felhasználásra. A festék gyorsan szárad, szagtalan, 

selyemfényű, esztétikus bevonatot biztosít. 

Külső: színtelen vagy színes homogén szuszpenzió 

Nem illó anyagtartalom:  min. 33 m/m% 

Kifolyási idő (DIN4, 20°C): min. 80 s  

Tárolási garanciális idő: +5ºC és +25ºC között tárolva, eredeti lezárt csomagolásában a 

gyártástól számított 9 hónap. FAGYÉRZÉKENY. 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK: 

 

Festendő felület: Fa- és furnérozott bútorfelület, üveg-, gipsz-, kerámia-, hungarocell, 

papír 

Felület előkészítés: A festék megcsiszolt, portalanított, száraz felületre hordható fel 10ºC 

feletti tárgyhőmérsékleten. 

Felhordási mód: Felhordható ecsettel, hengerrel, szórással. A festéket a felhasználás 

előtt minden esetben fel kell keverni. Az esztétikus felület 

kialakításához 1-2 réteg felhordása javasolt, az egyes rétegek között 

a lakkfilmet csiszolni kell. 

Száradási idő: Felületi száradás: 20°C-on 30 perc  

Átkeményedés: 20°C-on 2 óra 
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Az egyes rétegek min. 3 óra, szobahőmérsékleten történő száradás 

után vonhatók át.  

Kiadósság: 6-8  m2/kg (egy rétegben, felhordástól és felülettől függően) 

Hígítás: A felhordásnak megfelelően max. 5% vízzel való hígítás megengedett. 

 

Festék kezelése: A felbontott kiszerelésű terméket alaposan le kell zárni, mert levegő 

hatására vékony hártya képződik a festék és a tárolóedény felületén, 

ami ismételt használatkor szemcsésséget okozhat. Ilyen esetben, 

felhasználás előtt az anyagot meg kell szűrni. 

Eszközök tisztítása: Munkaeszközök, lakkal szennyezett felületek tisztítása közvetlenül a 

felvitel után csapvízzel végezhető. A megszáradt festék eltávolítása 

már csak szerves oldószerrel (pl. aromás hígító, nitro hígító) 

lehetséges.  

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. 

Egészségre káros 

anyagtartalom: 
ld. a biztonsági adatlapokon 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műszaki adatlapon közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki 

ismereteink alapján javasoltuk. Azonban mindez nem pótolja a helyi adottságoknak megfelelő részletes 

alkalmazási előírásokat. Ilyen értelemben gyártmányismertetőnk tájékoztató jellegűnek tekintendő. 


