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1. A termék leírása 

 

Az AURORA FAMILY sorozat termékei gyorsan száradó, fényes, levegőn száradó alkidgyanta bázisú 

zománcfestékek, melyek pigmenteket, töltőanyagokat, oldószereket és speciális adalékanyagokat 

tartalmaznak.  

Főbb jellemzői: 

 jó tapadás fém és fa alapfelületre 

 magas fedőképesség 

 jó ellenálló képesség 

 fényes bevonat 

 ellenáll az időjárási viszontagságoknak 

 széles színválaszték 
 

2. Felhasználási terület 

 

A fényes zománcok kül- és beltéri fa, fém, gipszes glett felületek időjárás elleni védelmére és díszítésére 

szolgálnak.   

 

3. Jelenleg gyártott választék 

 

  Fehér 

 Világoskék 

 Kék 

 Krém 

 Bézs 

 Sárga 

 Szalmasárga 

 Szürke 

 Piros 

 Narancs 

  Csokoládébarna 

 Fekete 

 Okker 

 Vörös oxid 

 Grena 

 Zöld 

 Vernil 

 

 

Kérésre más színeket is tudunk ajánlani 

 

4.Műszaki jellemzők 

 

JELLEMZŐK M.E.  ELŐÍRT ÉRTÉKEK 
Megjelenés vizuális Homogén, viszkózus folyadék, 

szennyeződések nélkül 
Kifolyási idő 23 

o
C-on sec. ϕ4mm =  130-150  

  
Surlódási fok, max. – pasztell színek 
                                    - sötét színek 

mikronok 30 
40 

Sűrűség 23
0
 C, min g/cm

3 
1,3 

Száradási idő +23
o
C ,  

érintésre   -  max. . 

                       teljes száradás - max. 

 
óra 

 

5  

16 
Szín  Etalon minta szerint 

Fedőképesség rétegszám I I- sötét színek 
II- pasztell színek 
III-  sárga, piros 

Bevonat külseje  Egyenletes, hibátlan, fényes 
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Felhordási mód  Ecsettel, szórópisztollyal 

Hajlíthatóság, max. mm 3 

Rugalmasság , min. mm. 6 

Sókkal szembeni ellenállás  Jó, változás nélkül 

Hővel és páratartalommal szembeni ellenállás  Jó, változás nélkül 

Kőolajtermékekkel szembeni ellenállás (olajok, 

üzemanyagok, kenőanyagok, stb); 

 Jó, változás nélkül 

Hőmérséklet változásokkal szembeni ellenállás   

-20.C/ +100"C 

 Jó, változás nélkül 

 Mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás 

(közepes intenzitású) 

 Jó, változás nélkül 

 Tapadás az alapfelülethez, 1 mm rács  1 

Időjárással szembeni ellenállás  Jó, változás nélkül, vízálló 

EU VOC határérték g/l: cat A/d 300  

Termék VOC, max . g/l : 299             

  

 

5. Szavatossági idő 

Az előírt tárolási feltételek betartásával a gyártástól számított 24 hónap. 

 

6. Felhordás 

Használat előtt a termék felületéről el kell távolítani az esetlegesen kialakult bőrréteget, és az eredeti 

csomagolásban alaposan fel kell keverni. A meghatározott jellemzők csak a homogén termékre vonatkoznak. 

A termék használatát csak az alapfelület megfelelő előkészítése után kezdjük el (zsírtalanítás, 

csiszolás, mechanikus tisztítás, por, rozsda és régi festékrétegek eltávolítása, és szárítás), alapozás (1-2 

réteg). Ezután visszük fel az Aurora Family zománcfestéket, 1-2 rétegben. A zománcfestéket felvihetjük 

ecsettel vagy szórópisztollyal, 1 vagy 2 rétegben, a rétegek között megvárva az előző réteg teljes száradását.  

A viszkozitás beállítása a felviteli módtól függően Felix
®
 univerzális hígítóval, max. 5%-ban. 

A szerszámokat Felix D 509 hígítóval tisztítjuk meg.  
 

7. Fajlagos fogyasztás 

11-13 m
2
/ L/ réteg, a felület jellegétől és állapotától függően.  

 

8. Kiszerelés és szállítás 

Az AURORA FAMILY zománcok 750 ml fémdobozban vagy 20 l kannákban kerülnek forgalomba, vagy 

megegyezés szerint. Szállítása fedett járművekkel történik, melyeknek kipufogó csöve elöl található. 

 

9. Tárolás, különleges előírások 

A termék, gyúlékony, ezért fedett, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől védett helyen, 5-25
0
 C 

hőmérsékleten kell tárolni. Szállítás és kezelés közben tilos a dohányzás, gyufa, vagy más 

gyújtóforrás használata. 

Minden alkalmazási, kezelési, szállítási és tárolási művelet a gyúlékony anyagokra vonatkozó, 

érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kell történjen. 

 
10, Biztonsági előírások 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P260 A gőzök belélegzése tilos. 
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P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz.  

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 

P331 TILOS hánytatni. 

P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítani, vagy a gyártónak 
visszatérítni.                     

 

 

EUH208 2-Butanon-oxim tartalom. kobalt-bis(2-etilhexanoát). A termék allergiás reakciókat válthat 

ki. Az osztályozás részét képező anyagok: nafta frakció (petróleum), hidrogénnel kéntelenített 

nehéz, <0,1% EINECS szám 200- 753-7 (CAS szám 64742-82-1); szolvens nafta (petróleum), 

közepes alif. (CAS szám 64742-88-7); Stoddard oldószer, <0,1% EINECS szám 200-753-7 (FP> 60 

° C) (CAS szám 8052-41-3) 

 

 

 

Bővebb információért, cégünk szakemberei állnak rendelkezésükre. 

 
 

 

 


