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VIASZIGNÁL BETON, ÚTJELZŐ  ÉS 

MEDENCE FESTÉK 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: akrilát műgyanta kötőanyagot, színező pigmenteket és töltőanyagot 
tartalmazó, levegőn száradó festék. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
VIASZIGNÁL ÚTJELZŐ ÉS BETONFESTÉK (medencékhez is) 
 
Alkalmazási terület: Kiválóan alkalmazható beton, egyéb ásványi eredetű és aszfalt  
felületeken is. Továbbá rugalmas és jó kopásállóságú. Jól alkalmazható útburkolati 
jelek festésére és útjelző festékként. Bevonata tartósan víz- és időjárásálló, ezért 
igen alkalmas beton fürdőmedencék, kerti tavak, stb. festésére. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
Külső:       homogén eloszlású szuszpenzió 
Nem illó anyagtartalom: (%) min.     65 
Kifolyási idő: (20 °C, Mp. 4, s.) min.    80 
Száradási idő: (30-40 µm rétegvastagságban,20 °C-on)  

Porszáraz, perc, max.     10 
Száraz, perc max.      30 

Elméleti kiadósság:      0,2-0,3 kg/m² 
Fényesség:         matt 
Színválaszték: fehér, középszürke (~RAL 7000), citromsárga, piros, fekete 
     medencékhez világoskék (kb. RAL 5012) zöld kb. (kb. RAL 6021 ) 
VOC (g/L)        <500 
 

Használat:  
 
A felületnek száraznak, tisztának, pormentesnek és mindenféle szennyeződéstől 
mentesnek kell lennie. A jól felkevert és felhordási viszkozitásra beállított Viaszignál 
beton és útjelzőfesték ecsettel, hengerezéssel és szórással, de az útfestéshez 
használatos gépek segítségével egyaránt felhordható. Alkalmazása egy vagy két 
rétegben történhet. Alkalmazási hőmérséklet + 5 ºC és 30 ºC között a legelőnyösebb, 
de alacsonyabb hőmérsékleten is megszárad. Igaz ekkor megnövekszik a száradási 
idő. Mivel igen gyorsan szárad, az alkalmazási hőmérséklettől függően felvitel után 
kb. 30 perc múlva igénybe vehető. Kiadóssági értéke jelentősen függ a beton, aszfalt 
vagy egyéb szilikátalapú felület érdességétől, pórusosságától. Tartósan időjárásálló 
bevonatrendszer kialakításához két rétegben célszerű felfesteni. Beton vagy más 
szilikátalapú felületen az UBV Rapid friss beton védő impregnáló oldat alkalmazása 
célszerű a Viaszignál betonfesték felhordása előtt. Ez a bevonat tapadását is javítja a 
betonfelületen. 
 
Használat medencefestékként: A felületnek száraznak, tisztának, pormentesnek és 
mindenféle szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Célszerű két rétegben történő 



 

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 2/2 www.budalakkinnova.hu 
 

felhordása. Az első réteg egy un. impregnáló réteg, amelyet kb. 50 % hígító 
alkalmazásával kell a felületre felhordani. Ennek száradása után a felkevert festéket 
hígítás nélkül vagy legfeljebb 5 % hígító alkalmazásával kell a felületre felvinni. 
Alkalmazása egy vagy két rétegben történhet. Alkalmazási hőmérséklet + 5 ºC és 30 
ºC között a legelőnyösebb, de alacsonyabb hőmérsékleten is megszárad. Igaz ekkor 
megnövekszik a száradási idő. Kiadóssági értéke jelentősen függ a beton, vagy az 
egyéb szilikátalapú felület érdességétől, pórusosságától. Tartósan időjárásálló 
bevonatrendszer kialakításához két rétegben célszerű felfesteni. A kiadósság 
természetesen itt is erősen függ a betonfelület érdességétől. (0,2-0,4 kg/m²/réteg) 
Ha szükséges a fürdési időszak kezdete előtt átfestendő. Ha nincsenek a felületen 
nagyobb sérülések, folytonossági hiányok, akkor elegendő egy réteg felhordása. 
Előnyös, ha a beton talaj felöli részét szigeteljük. 
 
Hígítás: VIKOPOL HÍGÍTÓ 544-gyel vagy Aromás hígítóval 
 
 
Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint tárolva, a gyártástól 
számított 24 hónap. 
Csomagolás; 0,75 L, 5 kg és 10  kg egységekben, fémkannában. 
Tűzvédelmi előírás: Az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. Tűz és 
robbanásveszélyes. 
Egészségre káros anyagtartalom: kb. 15 % aromás szénhidrogént tartalmaz. 
Szállítási feltételek: 
ADR/RID:  3.III 
UN szám:   1263 
IMCO:   3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben szakembereink 
tanácsadását javasoljuk igénybe venni! 


