
B U D A L A K K    I N N O V A    K F T. 
 

H-1044 Budapest, Váci út 40.   Tel/Fax: +36-1-369-7413  

festekudvar@budalakkinnova.hu 1/2 www.budalakkinnova.hu 

 
TRIO

®
 RAPID  ECO FESTÉK 

 

MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, uretán-alkid / alkid  alapú, cinkfoszfát tartalmú  egyrétegű 
festék. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
TRIO RAPID ECO festék 
 
Alkalmazási terület: Fából és acélból, készült kerítések, kapuk, nyílászárók és egyéb 
szerkezetek festésére alkalmazható. Beltéri és kültéri igénybevételre egyaránt megfelelő, 
nem agresszív környezetben egyrétegű bevonatként is alkalmazható.  
IR visszaverő, álcázó adalékkal is forgalmazzuk. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
TRIO ECO festék 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 200 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 65  tömeg %  49 térfogat %  
Sűrűség      1,22-1,32 g/cm3 (színtől függően)  
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz       1,5 óra 
ragadás mentes (fogásra száraz)    3 óra 
száraz      12 óra 

 
Átvonhatóság (20 °C-on)    önmagával 6 óra után 
Fényesség      selyemfényű 
 
EU határérték erre a termékre: (A/i) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max. 300 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték: TRIO RAPID ECO festék;  Fehér alapszín  vagy a RAL, NCS színkártya 
szerinti színek, továbbá  igény szerint bármilyen szín minta alapján. 
 
Elméleti kiadósság    6 m2/ kg    8 m2/ liter   0,17 kg/m² (60 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: A TRIO RAPID ECO festék acélfelületre oxidmentesítés és 
zsírtalanítás után közvetlenül felhordható, beltéren egy, kültéren célszerűen 2 rétegben. 
Fokozott korróziós igénybevétel esetén RAPID cinkfoszfátos alapozó vagy RAPID UNI 
korróziógátló alapozó használatát javasoljuk. Fafelületekre csiszolás és portalanítás után 
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közvetlenül is felhordható. Felújításra kerülő acél- és fafelületek esetében a régebbi 
bevonatot meg kell csiszolni, majd portalanítás után közvetlenül felhordható a festék. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A festéket 
lakkbenzinnel lehet festési konzisztenciára beállítani. Ecseteléssel, hengerezéssel vagy 
szórással egyaránt felhordható.  
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, 
védőruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Egy rétegben is használható, többrétegű bevonat esetén a rétegek 6 órás 
száradási idővel hordhatók fel.  
 
Hígítás: Lakkbenzinnel. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 18 hónap. 
 
Csomagolás: fehér:  0,75 l  színkeverésre   1-4-20 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! 


