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LUXOR
® 

 ZOMÁNCFESTÉK 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, gyorsan száradó, alkid alapú, matt, selyemfényű vagy fényes  
fedőfesték. A selyem és a matt változat korróziógátló pigmentet is tartalmaz . 
 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
LUXOR zománcfesték 
 
Alkalmazási terület: Elsősorban gépek, berendezések fedőfestésére szolgál, de kültéri 
fém szerkezetek korrózióvédelménél is használható fedőbevonatként.  A selyem és a matt 
változat un. egyrétegű bevonatként is használható a korróziógátló pigment tatalma miatt. 
Bármilyen típusú festékkel bevont felület újrafényezésére alkalmazható.  A bevonata  
kemény, kopás-, időjárás-, víz- és benzinálló.  
 
Minőségi jellemzők: 
 
LUXOR  zománcfesték 
Külső       homogén szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 100 s 
Nem illó anyagtartalom     min. 48 -52 v/v %  
Sűrűség      1,15-1,35 g/cm3 (színtől,fényfokozattól   
                 függően) 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 ºC-on) 
 porszáraz       30 perc 
 ragadás mentes (fogásra száraz)    4 óra 
 száraz     12 óra 
 
Átvonhatóság (20 °C-on)    önmagával 30 perc után 
 
Fényesség      matt / selyemfényű / fényes  
 
EU határérték erre a termékre: (A/i) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max. 460 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték: LUXOR. zománcfesték  RAL, NCS színkártya szerinti színek vagy igény 
szerint bármilyen színválaszték. 
 
Elméleti kiadósság    0,12-0,13 kg/m² (80 µm)  
 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
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HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: A festendő fémfelületet célszerű korróziógátló alapozóval (RAPID 
korróziógátló alapozó, RAPID UNI alapozó, NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozó) 
bevonni. Felújító jellegű munka esetén, ha a bevonat ép, elegendő a felületet megcsiszolni. 
A száraz, portalanított felületre a festék közvetlenül felhordható. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A portalanított, 
száraz felületre a zománcfestéket először vékony rétegben ködölve, majd egy vastagabb, 
jól takaró rétegben célszerű felhordani. A szükséges konzisztenciát  Aromás  hígítóval  kell 
beállítani. Az LUXOR bevonat 0,5 óra múlva porszáraz, 4 óra elteltével szerelés 
megengedhető. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, 
védőruha) használata javasolt. 
 
Hígítás:  Aromás  hígító  
 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 18 hónap, hígító esetén korlátlan. 
 
Csomagolás: 20 literes egységekben, hígító esetén 1 literes egységben. 
 
 
 
 
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! 
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