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Termékleírás: A vascsillám egy természetes, pikkelyes struktúrájú, feketén csillogó pigment.  
A KREIDEZEIT rozsdaálló festék egy tartósan rugalmas természetes festék, melyben a nagy mennyiségű vascsillám 
védőréteget képez a vasfelületeken, ami erősen megnehezíti a víz behatolását, ezenkívül kitűnő védelmet nyújt az UV-
sugárzás ellen. A festék az alap nedvesítésére lenolajat tartalmaz. 
 

    Összetétel: Lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam terpentinolaj, vascsillám, kovasav, talkum, ólommentes szárítóanyagok. 
    Tulajdonságok: • kitűnő a kézzel rozsdamentesített fémfelületek 

kezelésére 
• tartós védelem a rozsda ellen 
• a felület karcolás esetén sem rozsdásodik a 

festékréteg alatt 
• elasztikus, jól fed 
• gyorsan szárad 
• könnyen megmunkálható 
 

• természetes alapanyagokból készül 
• metálszürke matt és csillogó színekben 
• rozsdaálló hatását tesztek bizonyítják, az ARD Ratgeber 

Technik tesztjén 33 rozsdaálló festék (szintetikusfestékek 
is)  közül a legjobb eredményt érte el (1999. március) 

• Sűrűség: kb. 2 kg/l 

    Felhasználási 
területek: 

Fémfelületek rozsdaálló alapozására. Beltérben egyedüli bevonatként használható, kültéri felületek kezelésére két réteg 
szükséges, zárókezelésként két rétegben olajfestékkel mázolva, akril- vagy műgyantalakkal (autólakkok) való 
átlakkozása nem ajánlott. 
Alkalmas autók alvázának rozsdaálló kezelésére is (próbamázolás ajánlott). 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Széles ecset. 

Felület-
előkészítés: 

A kezelni kívánt acél-, vagy vasfelület legyen kezeletlen, illetve drótkefével vagy csiszolópapírral rozsdamentesített, 
száraz, tiszta és zsírmentes (alkohollal vagy balzsam terpentinolajjal röviddel a  festés előtt törölje le). A 
rozsdaátalakítók a természetes rozsdavédelem számára nem megfelelőek. 

    Felületkezelés: A festéket használat előtt alaposan keverje fel, és megfelelő mázolóecsettel vigye fel vékonyan és egyenletesen. Mivel 
a vascsillám nehéz pigment, könnyen leülepszik, így ajánlott a festéket használat közben is időnként felkeverni. Ha az 
első réteg megszáradt, mázolhatja a második réteget. 

Zárókezelés: Beltéren: Nem szükséges, opcionális (lásd kültéri zárókezelés). 
Kültéren: Legalább 2 réteg színtelen vagy színezett falazúrral (Art. Nr. 320-324), vagy fedő KREIDEZEIT 
standolajfestékkel (Art. Nr. D 1100-1112, D 1600-1614). 

Színezés: A rozsdaálló festék legfeljebb 200 g/l pigmenttel színezhető. A színezéshez minden KREIDEZEIT föld- és ásványi 
pigment használható, kivétel az ultramarinkék és -lila, cassel-i barna, venyigefekete és litopón.  
A pigmenteket egy kevés lenolajkencével (Art. Nr. 410) csomómentesen keverje el, majd keverje el a rozsdaálló 
festékben. 

Várakozási idő: 20°C-on már kb. 5-6 órán belül porszáraz, kb. 24 óra után mázolható. Az alacsony hőmérséklet vagy a levegő magas 
relatív páratartalma lassítja a száradási folyamatot. 

Szerszámok 
tisztítása: 

A szerszámokat használat után tisztítsa azonnal balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) vagy meleg szappanlúggal  
(marseilles-i szappan, Art. Nr. 220). 

Anyagszükséglet: Felülettől függően kb.. 9m²/l, rétegenként. 
Egyéb:  
    Art. Nr. 338   0,375 l  

Art. Nr. 339     0,75 l  
Kiszerelés: 

Art. Nr. 340       2,5 l  
    Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen tárolva, légmentesen lezárva, a rozsdaálló festék legalább 2 évig eltartható. 
    Hulladékkezelés: A termék maradékát ne öntse a szennyvízcsatornába, hanem légmentesen zárja el: később felhasználható. A 

megszáradt maradék háztartási hulladékként kezelendő. 
    Jelölése: F: tűzveszélyes 

Xn: ártalmas 
VOC (illékony szerves vegyületek)-tartalom: max. 290g/l. (Előírt VOC-tartalom: max. 400g/l) 

    Biztonsági 
előírások: 

Gyúlékony! Egészségre ártalmas belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve! Izgatja a bőrt és a szemet. Lenyelve 
tüdőkárosodást okozhat. Munka közben védőkesztyű és védőruházat viselése ajánlott. Lenyelés esetén ne erőltessen 
hányást, minden esetben keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a tájékoztatót.  
A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szárítsa szabadban vagy tárolja tűzmentes, zárt edényekben (fémdoboz, vagy üveg). 
Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll 
az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! 
Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.  
 

    Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az 
eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások 
érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A 
mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi 
utasítások érvényességüket vesztik. 
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