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LUCITE®  Sealer  
 
 
Típus 
 
Színtelen, vízzel hígítható speciális, 100% akril mélyalapozó 

 

Felhasználási terület 
 
Erős nedvszívó-képességű, vagy szabálytalanul nedvszívó ásványi felületek, pl: mészhomokkő, gázbeton, 
rostcement, gipszkarton és faforgácslemez kültéri és beltéri alapozásához. Krétásodó régi bevonatok 
megerősítésére.  
 
Terméktulajdonságok 

 magas páraáteresztő képességű 

 vízzel hígítható, környezetkímélő 
 jó tapad az ásványi alapfelületekre 
 nedvszívó felületek tartós megerősítése 
 színezhető LUCITE Hausfarbe -val 

 
Kiszerelések 5,00 / 10,00 Liter  
 

Színárnyalat Színtelen 

 
 A LUCITE®  Sealer-t 10%-ig LUCITE®  House-Paint MIX színezett termékkel 

lehet színezni, ezzel színezett alapozót nyerhetünk. 
 
Műszaki  adatok 
 
Sűrűség (20°C):  kb. 1,02 g/ml 
Viszkozitás: felhasználásra alkalmas 
Kiadósság: kb. 8-10 m²/liter (alapfelület szerint) 
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Felhordási adatok 

Használat előtt gondosan fel kell keverni. 

 
Felhordási hőmérséklet: legalább + 8°C 

 

Száradási idő 20°C  és  
60 % rel. párat.esetén: Átfesthető kb. 2-4 óra múlva. 

 

Alacsony hőmérséklet és / vagy rossz szellőzés és szellőztetés a száradásra negatív 

hatással lehet. 
 

Felhordás: A LUCITE® Sealer felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba. 

 A terméket szükség esetén 30%-ig lehet vízzel hígítani. 

 Ecsetelés / hengerelés ecset, henger, vagy szélesebb kefe segítségével 
felhordható. 

 Airless szórása közvetelenül, hígítatlanul lehetséges. 
. 

Tárolás: Feltétlenül fagymentes helyen tárolandó. A megkezdett, hígítatlan 

kiszereléseket jól vissza kell zárni és azok ismét felhasználhatóak. Bontatlan 
állapotban 24 hónapig tárolható.Gyártási dátumot lásd a kiszerelésen 
megnyomva. 

 

Munkaeszközök tisztítása: Használat után azonnal, tiszta vízzel. A munkaeszközöket munkakezdés előtt és 
után alaposan meg kell tisztítani. 

 
 

Felület előkezelés / Rétegfelépítés 

 
Az alapfelületeknek hordozóképesnek, szilárdnak, száraznak, szennyeződéstől-, sókivirágzástól-, 
elszínezőanyagoktól-, penészgombától-,elválasztószerektől-, lisztesedéstől mentesnek kell lennie. 

A meglévő régi átfestendő bevonatokat tapadó- és hordozóképesség szemszögéből meg kell vizsgálni. Kérjük, 
vegyék figyelembe a VOB. C rész. DIN 18363 3. bekezdés és a mindenkori BFS- adatlap előírásait. A 
felülettisztítási munkáknál a mindenkori hatályos előírásokat be kell tartani. 
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Munkakezdés előtt mintafelület készítését javasoljuk, ezzel a festék megfelelő tapadását és felületképzését 
ellenőrizzük. Erősebb, egyenetlen nedvszívású, vagy krétásodó alapfelületeket előzetesen mélyalapozóval 
LUCITE®  Sealer-el kell egalizálni. 

Penésszel szennyezett felületeket a kereskedelemben kapható tetszőleges penészeltávolító szerrel kell alaposan 
lekezelni (kérjük, a mindenkor érvényes vonatkozó Műszaki Adatlapokban foglaltakat és felhordási utalásokat 
betartani) és alaposan ki kell szárítani, szárazon kell tartani 

Rendelkezésre állnak kiegészítő termékeink LUCITE® Algisan és LUCITE® Algizid plus (kezelő és 

adalékanyag), melyekkel a már mohával, algával, gombával és zuzmóval szennyezett felületek kezelése, 
valamint a termékeinknek egy utólagos gombaölő adalékanyaggal való erősítése a helyszínen lehetséges.  

A felületek szennyezettségét az adalékanyagunk használatával egyértelműen késleltetni lehet. (lásd műszaki 
adatlapoknak megfelelően) 

A közvetlen objektum környezetnek és homlokzat felületek konstruktív védelmének értékelése elengedhetetlen. 

A konstruktív intézkedések által a nedvesség hatásnak csökkennie kell, pld: 

 megfelelő tető és bádogkiugró, 

 keletkező víz célzott elvezetése, 

 hőhíd elkerülése, 

 kondenzáció megakadályozása, 

 sima épületrész felületek, 

 Fröccsenő víz elleni védelem (aljzat, lábazat kialakítás, bádogborítás, párkányok, teraszok) által. 

Azért, hogy a nedvességet, a szennyeződéseket, az alga és gomba megtelepedés későbbi következményeit 
elkerülhessük a homlokzaton karbantartási intézkedéseket kell végre hajtani: 

 felszíni vizek elvezetése az objektumról 

 ereszcsatorna tisztítása 

 hibák elhárítása vízvezetékeknél 

 vízszigetelések és tágulási hézagok átvizsgálása és esetleges felújítása 

 megjelenő nedvesség elkerülése (vízelvezető ellenőrzése) 

 hó eltakarítás 

 esetleg homlokzattakarítás (pld. gőzsugárral) 

 megjelenő növény megtelepedések eltávolítása: zöldmentes övezet legalább 3m legyen 
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Adalékanyaggal kevert termékekre a 080111 hulladékkód érvényes. Kérjük vegyék figyelembe, hogy biocid 
tartamú termékek speciális bánásmódot igényelnek (felhordás, tárolás stb.). Lásd a megfelelő  LUCITE®  – 
adalékanyagok műszaki adatlapját. 
 
. 
Tartósan rugalmas fugázóanyagokra, (szilikon, akril fugázó) és tömítő profilokra alapvetően nem alkalmazható. 

Erős nedvszívású, vagy krétásodó alapfelületeket vastagon, egyenletesen kell alapozni. Szükség esetén az 

anyagot 30%-ig vízzel lehet hígítani és alkalmazni. 

Biztonsági adatok: 

 
A termék besorolását, jelöléseit annak aktuális Biztosnágtechnikai Adatlapja tartalmazza, kérje kereskedőjétől, 
illetve területi képviselőnktől. 
 
Termék kód / GIS kód a BG-BAU –GISBAU szerint: 
Lásd a termék címkéjén és az aktuális Biztonságtechnikai Adatlapon ( 7.3-as bekezdés). 
 
A kezelési utasítás megfelel a Veszélyes anyagok 14§. szerinti osztályba sorolásának, mely német nyelven az 
alábbi oldalon tekinthető meg: htp://www.wingis-online.de/. 
 

 
Kérjük vegyék figyelembe a Biztonsági adatlap előírásait. 
 
Különleges tudnivalók 
 
Kérjük tartsák be a BFS (Festék és Értékvédelemi Szövetségi Bizottság festék és fizikai eszközök védelme Majna-

Frankfurt) mindenkori adatlapjainak előírásait. 

 

Az azbeszttartamú felületeknél munkaközben feltétlenül tartsák be a TRGS 519 szabályozás előírásait. 

 

Ismertelen, vagy jelölés nélküli alapfelületek esetén kérjük egyeztessenek alkalmazástechnikai osztályunkkal, 

vagy területi képviselőnkkel. 

 

Optikailag összefüggő felületek bevonásakor ügyelni kell arra, hogy a festék ugyanabból a gyártásból származzon 

és/vagy szükséges a teljes mennyiséget egyszerre összekeverni. 

 

A felületeknek szennyeződés-, és laza részektől mentesnek, száraznak és hordozóképesnek kell lenni. Vegyük 

figyelembe a DIN 18363 szabvány Építőipari Szolgáltatások előírásainak (VOB) C részének 3.bekezdését. 
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Különféle lerakódásokkal erősen szennyezett felületeket pl. korom, nikotin, zsír, olaj stb. a munka megkezdése 

előtt Anlauger-el ( nagyhatású felületi tisztító szer ) kell alaposan megtisztítani. A megfelelő száradási időt be 

kell tartani! 

 

Ismeretlen vagy bizonytalan összetételű felületeknél mintafelület készítést javaslunk. 

 

A bevonni kívánt alapfelület hordozóképességét meg kell vizsgálni. A fellazult régi bevonatokat el kell 

távolítani,  

 

Amennyiben a  LUCITE® Sealer-t , LUCITE® House-paint-el színezzük, a kevert színnek megfelelően csekély 

mértékben oldószert tartalmazhat. 
 

Lágyító anyagot tartalmazó termékekkel való találkozásnál (ajtó, ablaktömítések stb.) az átfesthetőségre vonatkozó 

nyilatkozatot a tömítőanyag gyártójától meg kell kérni, ill. próbafestést kell végezni. 

 

Kérdéses felületek festése esetén kérjük a munkakezdés előtt, egyeztessenek a műszaki tanácsadó kollégánkkal. 
 

Alacsony hőmérséklet és / vagy rossz szellőzés és szellőztetés a száradásra negatív hatással lehet. 
 
Használat előtt a terméken lévő jelöléseket és termékinformációkat, tanulmányozni kell, meg kell ismerni. 
 

 

Általános tudnivalók 
 
 

Fentiekben közölt adatok a legújabb termékfejlesztési- és alkalmazástechnikai adatok szerint lettek megadva, 
tartalmazzák a vonatkozó utalásokat. Leírást ad Önöknek a termékről, valamint információkat a termék 
használatáról és felhordhatóságáról. 
 

Tekintettel a sokrétűségre, különféle eltérésekre, a mindenkori munkakörülményekre és felhasznált anyagokra 
vonatkozóan termékleírásunkat nem tudjuk minden egyedi esetre érvényesíteni. 
 
A kezelt felület élettartamának meghosszabításához megfelelő időben esedékes utógondozó- felújító 
munkálatok szükségesek. 
 
Amennyiben az általunk nem meghatározott tulajdonságok és alkalmazhatóságok kérdése merül fel úgy a 
termék egy meghatározott célnak megfelelő felhasználhatóságát írásban biztosítjuk, alkalmazástechnikai 
tanácsadó szolgálatunk legjobb ismeretei szerint amilyen gyorsan csak lehet, minden esetben kötelezettség 
nélkül. 
 
Az előző, vonatkozó kiadások érvényességüket vesztik. 
 
Alkalmazástechnikai ajánlásaink, melyeket az eladóknak / felhasználóknak a mindenkori technika legújabb 
álláspontja szerint a legjobb tudásunk alapján nyújtunk, kötelezettség nélküliek. 
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A termék adásvételi szerződéséből nincs megalapozott szerződéses jogviszony és nincs mellékkötelezettség 
vállalás. Ezen kívül ez nem menti fel az eladókat / felhasználókat arról, hogy termékeinket saját képességük 
alapján a megfelelő rendeltetés szerint saját hatáskörükben ellenőrizék. 
 
Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek. 
 
Jelen adatlap megjelenésével a korábbi összes érintett adatlap változatok adatai, érvényességüket vesztik. 
 
Műszaki felvilágosítás és információk esetén kérjük forduljanak a +492330/926285 (hotline) telefonszámon 
(német nyelvű) alkalmazástechnikai részlegünkhöz ill. magyarországi kereskedelmi képviseletünkhöz . 
 
További információkat a www.cd-color.hu  honlapunkról lehet lehívni. 

 
 
            L- 1003-1 LUCITE®  Sealer  310815 FL 
 
 
 
    CD-Color   Tel. (+49) 02330/926-0 
    GmbH & Co. KG  Fax (+49) 02330/926-580 
    D-58313 Herdecke  www.cd-color.de 

    Wetterstarsse 58  info@cd-color.de 

     

A DÖRKEN csoport tagja  
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