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JÓ TUDNI

• Anyagigény: kb. 0,5 kg/m2 (két rétegben) 
• Kiadósság: kb. 10 m2/5 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

• Hígíthatóság: szükség esetén vízzel hígítható, az első réteghez max. 10%-
ban, a második réteghez max. 5 %-ban

• Átfesthető: kb. 12 óra elteltével
• Teljes száradás: 24 óra elteltével
• Páraáteresztő képesség: V1
• Tapadószilárdság: ≥ 1 N/mm2

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

Z_N999ZA 5 kg/vödör 45 vödör / 225 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

+5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C 
felett a felhordás nem javasolt. A frissen felhordott anyagot az erős 
napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell. Szennyeződött 
anyagot újrafelhasználni tilos! A termék eredeti csomagolásban, fagytól 
és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig 
használható fel.

Neonizáló, feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel 
hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új 
homlokzatok kiala- kítására, valamint régi homlokzatok felújí-
tására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt. 

weberton NEON
Akril homlokzatfesték

• Neonizáló
• Kiváló fedőképességű
• Víztaszító
• Fokozottan időjárásálló
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Új vakolatok festésénél a vakolatnak tökéletesen száraznak, egységes struktúrájúnak és egyenletes nedvszívó 
képességűnek kell lennie. Felújításnál az alapot tisztítsuk meg minden laza, könnyen leváló régi vakolatrésztől és 
festéktől. A régi festékmaradékokat (diszperziós és olajfestékek) távolítsuk el. A kijavított, illetve felújított festendő 
felületet struktúra, keménység és szívóképesség tekintetében a régihez igazítsuk és tegyük egységessé. A gyengébb 
felületi szilárdságú, vagy egyenetlen nedvszívó képességű festendő felületeket előzetesen kezeljük weberprim fluat 
festékalapozóval.

FELDOLGOZÁS

Egységes színhatást csak azonos és egyenletes struktúrájú, ill. egyenletes szívóképességű alapfelületen lehet elérni. 
A festéket felhordás előtt jól keverjük fel, állagát próbafestéssel ellenőrizzük. Egy homlokzati síkra való mennyiséghez 
több vödör tartalmát keverjük össze. A festéket vékonyan, két rétegben hordjuk fel száraz alapra teddy hengerrel, 
szórópisztollyal vagy festőecset segítségével. (Normál körülmények között elegendő két réteg.) Szórópisztollyal 
történő felhordáskor ügyeljünk az egyenletes szórásképre a foltosodás elkerülése érdekében. A szerszámokat, 
edényeket használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött 
felületekkel is.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további 
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 
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