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DOMBAKRON
® 

 L  FESTÉK 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Kétkomponensű, poliuretán alapú, domborhatású fedőfesték. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
DOMBAKRON festék “A” 
DOMBAKRON B 001 
DOMBAKRON hígító 245 
 
Alkalmazási terület: Elsősorban irodagépek, bútorok, fém berendezések, orvosi műszerek 
és egyéb használati tárgyak dekoratív festésére szolgál. A festék alkalmazásával 
domborhatású felület alakítható ki. A festendő felület kisebb egyenetlenségeit jól elfedi, így 
nem szükséges a felület tapaszolása és csiszolása. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
DOMBAKRON festék 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 130 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 58 % 
Sűrűség      1,10-1,35 g/cm3 (színtől függően)  
 
DOMBAKRON B 001 
Külső       sárgás, áttetsző folyadék 
Sűrűség      1,10-1,15 g/cm3 
 
DOMBAKRON hígító 245 
Külső       áttetsző folyadék 
Sűrűség      0,89-0,92 g/cm3 
 
A KÉT KOMPONENS KEVERÉKE 

Keverési arány 
 10 tömegrész DOMBAKRON festék „A” 
 1 tömegrész DOMBAKRON „B” 001 
 
Fazékidő (20 °C-on)    min. 4 óra 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz     1 óra 
ragadás mentes (fogásra száraz)  2 óra 
száraz      24 óra 

 
Átvonhatóság (20 °C-on)    dombor hatáshoz önmagával 3-5 perc után 
Fényesség      selyemfényű  
 
EU határérték erre a termékre: (A/j) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max. 420 g/l VOC-t tartalmaz. 
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Színválaszték: DOMBAKRON festék fehér 100, illetve a RAL, NCS színkártya szerinti 
színek vagy igény szerint bármilyen színválaszték. 
 
Elméleti kiadósság     0,15-0,30 kg/m² (40 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: Horganyzott, foszfátozott vagy könnyűfém felületen a megfelelő 
tapadás biztosítása érdekében NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozó használata 
javasolt. Acél felületen zsír- és portalanítás szükséges, a festék St 3 felületen is 
megfelelően tapad. Korróziós igénybevétel esetén alapozó festék használata ajánlott 
(NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozó, RAPID UNI korróziógátló alapozó, EPODUR 
HS korróziógátló töltőalapozó). 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni., majd 10 
tömegrész DOMBAKRON festékhez 1 tömegrész DOMBAKRON B 001-t kell keverni. A 
felhordásra alkalmas konzisztenciát DOMBAKRON hígító 245-tel kell beállítani. A festendő 
felületre a DOMBAKRON festéket szórással kell felhordani. A felületet először egy nagyobb 
mértékben hígított festékkel „ködölve" tanácsos átszórni, majd néhány perces szikkasztás 
után a kisebb mértékben hígított festékkel kell a felületet átszórni. Így a megfelelő, 
domborhatású felület alakítható ki.  
Esztétikailag kifogástalan felület érhető el két réteg azonos viszkozitású domborzománc 
felhordásával is. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, 
védőruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Fentiek szerint, a kívánt domborhatás elérése érdekében. 
 
Hígítás: DOMBAKRON hígító 245-tel 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 24 hónap, B 001 komponens esetén 12 hónap, hígító esetén 36 
hónap. 
 
Csomagolás: „A” komponens:  1-4-20 literes egységekben 

„B" komponens: 0,5-1 literes egységekben. 
   Hígító:   1-5 literes egységekben. 
    
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,III 
UN szám:   1263, FESTÉK 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink 
tanácsadását igénybe venni! 


