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INFORMÁCIÓK

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
Telefon: +36 1 215-7370,
Telefax: +36 1 215-7980
Levélcím: 1450 Budapest, Pf.: 28

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.  
Építési Műgyantagyár
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.
Telefon: +36 52 203 005
Telefax: +36 52 204 173

E-mail: info@kemikalrt.hu
www. kemikalrt.hu
Vevőszolgálat és szaktanácsadás:  
+36 1 215-7370, +36 1 215-0446

A jelen ismertető a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. A felsorolt tulajdonságok szabványos vizsgálatokon, 
gyakorlati tapasztalatokon és alkalmazástechnológiai próbákon alapulnak. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísér-
leteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A munkakö-
rülmények sokfélesége miatt a tényleges gyakorlati értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! Az anyag felhasználá-
sa során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. 
A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímkén is feltüntetett technológiai 
előírásokat!

Fontos tudnivalók

®

keverőszárral kültérre beltérre kézzel
felhordható

padlófütéshez színezhető rugalmas

gomba- és
rovar ellen

vegyszerálló vízzáró/
vízszigetelõ

ecsetelhető/
hengerelhető

fogazott
glettlappal

simítóvassal görgősszék-
álló

több
komponensû

targoncaálló géppel
felhordható

lég- és

páraáteresztő

vízlepergető felhasználás
előtt vízzel
higítandó

csiszolandó

gazdaságos
kiszerelés

színazonos

1 rétegben

fed

gazdaságos

5l=50 m2

1 vagy maximum 

2 rétegben fed

gazdaságos

5l=70 m2

70m2 

csepegés-

mentes

gyorsan

kész

lemosható

Jelmagyarázat
Felhasználási tulajdonságok
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25 kínáló/100 gyüjtő/2800
25 kínáló/100 gyüjtő/2400

25 kínáló/100 gyüjtő/2800
25 kínáló/100 gyüjtő/2400

TECHNOKOL, A RAGASZTÓ

www.kemikalrt.hu





28/karton

896/raklap



Gyártási idő (év, hónap, nap):

Nettó tömeg:Nettó tömeg:

Nettó tömeg:

Nettó tömeg:

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. 

GYÁRTÓ:
KEMIKÁL Zrt.

4254 Nyíradony, 
Széchenyi u. 105. 

Magyarország

www.kemikalrt.hu
Vevőszolgálat és információ:

Tel.: +36 1 215 0446, +36 1 215 7370
Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 201-199
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Akropon univerzális alapozó
Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó koncentrá-
tum. Előírásnak megfelelően, vízzel hígítható.
A termék az AkroPON rugalmas padlófesték speciális alapozója.
Eredményesen alkalmazható beton és habarcsfelületek, azbesztcement, 
gipsz , műkőelemek, glettelt hőszigetelések alapozására. Jól beszívódó 
diszperziós kötőanyaga csökkenti és egyenletesebbé teszi az alapfelület 
szívóképességét, biztosítja az alap és a felületképző bevonat közötti 
tapadást. Régi és új felületeken, kül- és beltérban egyaránt használható.

10-17
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(6)
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Színezhető UV-álló színezékkel.
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Kerítéslazúr faszerkezetek impregnáló színezésére
Külső és belső térben lévő fafelületek különféle színű, lazúr jellegű
díszítő, impregnáló bevonatának kialakítására. A díszítő bevonat 
felhordása előtt, elsősorban kültéri igénybevételnél, a faanyag gomba-,
valamint rovarkártevők elleni megelőző védelmének biztosítására
fakonzerváló alapozó használata ajánlott.

Kiszerelés Anyagszükséglet Csomagolási egység/raklap
5 l  2 rétegben, összesen:

min. 150 ml/m210 l 40

Cédrus diszperziós favédő és díszítőrendszer
Vizes, diszperziós, gomba- és rovarölő szert tartalmazó pórustömítő 
alapozó. Megfelelő tapadást biztosít a lazúrfestéknek. A biocidokat 
biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és 
a használati utasítást!
Kiszerelés Anyagszükséglet Csomagolási egység/raklap
0,75 l 0,1 - 0,2 l/m2 (8) 480

2,5 l 150

Kiszerelés Anyagszükséglet Csomagolási egység/raklap
0,75 l 0,15 - 0,2 l/m2 (8) 480

2,5 l 150

PARKETTA� és BÚTORLAKK
Alkalmas gyalult, vagy géppel csiszolt száraz, pormentes parkettafelület, 
vagy egyéb beltéri fafelületek, bútorok lakkozására. Rendkívül kopásálló 
és gyorsan száradó selyemfényű bevonatot ad. 
Használata kiemeli a fa erezetét, vizes páccal színezett felületre is 
felkenhető. A vizes bázisú parkettalakk szagtalan, egészségre ártalmas 
oldószert nem tartalmaz. Gyárilag lakkozott szalagparkettára nem 
javasoljuk.
Kiszerelés Anyagszükséglet Csomagolási egység/raklap
200 ml 0,08-0,1 liter/m2

rétegenként
12

1 l

10 l* rendelésre

6
4 l

Vizes diszperziós poliakrilát kötőanyagot, valamint megfelelő szín-
tartósságot biztosító speciális fény- és öregedésálló lazúrpigmenteket 
tartalmaz. Esztétikus, selyemfényű bevonatot ad, fokozza a favédőszer 
hatásosságát és védi a faanyagot az időjárás hatásaival szemben.FIGYELEM

GHS09

Cédrus
fabevonó

lazúr
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FAVÉDŐSZEREK ÉS LAZÚROK

0,75
liter

4,5-6 m2

FABEVONÓ VÉKONYLAZÚR

BevonóBevonó

Alkalmazási terület
Külsô és belsô térben lévô fafelületek (korlátok, burkolatok, 
fából készült szerkezeti elemek) különféle színû, lazúr jellegû 
díszítô bevonatának kialakítására, valamint idôjárás elleni 
védelmére alkalmazható. A díszítô bevonat felhordása elôtt, 
elsôsorban kültéri igénybevételnél, a jobb tapadás, a faanyag 
egyenletes szívóképességének és gomba-, valamint 
rovarkártevôk elleni megelôzô védelmének biztosítására 
Diszlazur alapozó használata szükséges.

Felhasználás módja
A felbontás elôtt jól felrázott, majd erôteljesen felkevert Diszlazur 
Cédrus fabevonó lazúrt – a felület megfelelô elôkészítése (csiszolás, 
pormentesítés), ill. Diszlazur alapozó használata esetén a kezelt felület 
száradása után – ecsettel, +10 °C - +30 °C közötti hômérsékleten, két 
rétegben kell felhordani. A két réteg között 1-4 óra száradási idôt kell 
biztosítani. A munkaeszközök száradás elôtt vízzel tisztíthatók. 

Anyagszükséglet (2 rétegben, összesen): min. 150 ml/m2.

Felhasználás elôtt gondosan olvassa el a termékismertetôt, 
ami a www.kemikalrt.hu honlapunkon is megtalálható.

Egészségvédelem
Elôírás szerinti felhasználás és a festési munkálatokra vonatkozó alapvetô higiéniai szabályok 
betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A vonatkozó rendelet szerint nem minôsül 
veszélyes készítménynek. Munkavégzés közben védôkesztyû, zárt védôruha, ill. védôszemüveg 
használata javasolt. A szembe, vagy bôrre került anyagot bô vízzel azonnal el kell távolítani.

EUH208: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 
(EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.
A termék az alábbi konzerválószert tartalmazza:
- < 0,03 tömeg % (etiléndioxi)dimetanol (EINECS-szám: 222-720-6),
- < 0,0015 tömeg % 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 
2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréke.

Környezetvédelem
A fel nem használt terméket élôvízbe, ill. csatornába önteni tilos!
A beszáradt, megkötött festék építôipari hulladékként kezelhetô EWC-kód: 17 09 04.

EU határérték erre a termékre (A/e): 130 g/l. 
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5 °C - +30 °C közötti hômérsékleten, 
élelmiszertôl, ivóvíztôl elkülönítve. FAGYVESZÉLYES TERMÉK!

Felhasználható: az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított min. 36 hónapig

Tûzveszélyességi osztály: Nem tûzveszélyes.

Gyártási idô (év, hónap, nap): a doboztetôn.

Gyártja: KEMIKÁL Építôanyagipari Zrt.
             Építési Mûgyantagyár,
             H-4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.
Forgalmazza: KEMIKÁL Építôanyagipari Zrt.
                      H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Vevôszolgálat és szaktanácsadás: +36 1 215-0446; +36 1 215-7370
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Tetol Hobby faanyagvédőszer koncentrátum
Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni folyékony faanyag-
védőszer koncentrátum. Külső, az időjárás hatásainak kitett, de 
földdel nem érintkező faanyagok, valamint beltéri, a gomba és 
rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére 
alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba.
Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak 
faanyagaihoz és élelmiszerrel, takarmánnyal közvetlenül érintkező 
faanyagokhoz.
A Tetol Hobby faanyagvédőszerrel kezelt felület száradás után 
átfesthető oldószeres vagy vizes diszperziós festékekkel. Lazúr 
festékek használata esetén használjon színtelen favédőszert!

Felhasználás helye  Szükséges  Felhasználás módja  Hígítás; Védelem hatásos
  koncentrátum                        Tetol Hobby : víz
beltér  78 ml/m2 mázolás, szórás  1:2  korlátlanul
(1. és 2. veszélyességi osztály)  áztatás  1:4 (5 évente ellenőrizni)
kültér*  156 ml/m2 mázolás, szórás  1:2 min. 10 év*
(3. veszélyességi osztály)   áztatás  1:4 (2 évente ellenőrizni)

1, 5 ÉS 10 LITERES KISZERELÉSBEN
SZÍNTELEN vagy ZÖLD SZÍNBEN

VESZÉLY

GHS05                      GHS09

10
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Tetol Profi faanyagvédőszer koncentrátum
Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni folyékony faanyagvédőszer 
koncentrátum.
Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!
Külső, az időjárás hatásainak kitett, de földdel nem érintkező faanyagok, 
valamint beltéri, a gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok 
megelőző védelmére alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba.
Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz 
és élelmiszerrel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagokhoz.

5, 10, 50 és 1000 LITERES KISZERELÉSBEN
ZÖLD SZÍNBENVESZÉLY

GHS05

GHS07

GHS09

GHS08

Felhasználás helye  Szükséges  Felhasználás módja Hígítás; Védelem hatásos
  koncentrátum                         Tetol Profi : víz
beltér  18 ml/m2 mázolás, szórás  1:9  korlátlanul
(1. és 2. veszélyességi osztály)  áztatás  1:19 – 1:9 (5 évente ellenőrizni)
kültér*  36 ml/m2 mázolás, szórás  1:9 – 1:6 min. 10 év*
(3. veszélyességi osztály) 45 ml/m2 hosszan tartó áztatás  1:19 (2 évente ellenőrizni)

1, 5, 10, 50 és 1000 LITERES KISZERELÉSBEN
SZÍNTELEN, SÁRGA, ZÖLD és BARNA SZÍNBEN

(8)



Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, 
polisztirol, kőzetgyapot, grafit lapok homlokzatra történő ragasztására és 
az üvegháló rögzítésére, illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, 
mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rend-
szerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő rétegként a Mesterva-
kolatokat ajánlja.

Glettelésre is alkalmas, könnyen simítható.
Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, 
polisztirol, kőzetgyapot, grafit lapok homlokzatra történő ragasztására és az 
üvegháló rögzítésére, illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely 
bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe 
helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő rétegként a Mestervakolatokat 
ajánlja.
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Oldószermentes, nagy ragasztási erő, padlófűtés esetén is alkalmazható, 
görgőszék ellenálló. Habosított és normál hátoldalú textilburkolatok, 
heterogén és homogén PVC-lapok és tekercsek, parafa borítások, 
szőnyegpadló, valamint egyéb textilhátoldalú burkolatok nedvszívó aljza-
tra (pl. glettelt betonpadló, cement- és anhidrit-esztrich) történő ragasz-
tására alkalmas.

A termék felhasználható kül- és beltérben a hordozófelület érdesítésére. 
Az alapfelülethez erősen tapadó réteg kialakítására alkalmazható, például 
hidegburkolat ragasztásánál, vakolásnál, aljzatkiegyenlítésnél, beton-
felület felújítás előtti alapozásánál. Jól tapad nem nedvszívó felületeken is, 
így használható régi csempefelületek és járólapok bontás nélküli átburko-
lásánál illetve csempék OSB lapra történő ragasztása előtt. Vizes bázisú.
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(4) 108/48
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20

(4) 108

(4) 108
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(VDW 104)



1,7 kg/m2/mm 12

48

6(216)

4+1 kg

20+5 kg

50 kg
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BORNIT® BitumenTopUV tető- és szigetelő bevonat
A BORNIT®-Bitumen TopUV egy univerzálisan használható, oldószermentes, 
latex tartalmú bitumenemulzió. A BORNIT®-Bitumen TopUV hígítás nélkül 
használható a különböző építőipari felületeken, védőbevonatként.
A termék felhordható kefével, hengerrel vagy levegő nélküli szórópisztollyal.
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RenoveX S és H folyékony falszárító adalékszer
RenoveX S: Cement-homok összetételű, magas légpórus tartalmú vakolatok készítéséhez.
A habarcshoz meszet tenni TILOS!
Alkalmazási terület: - elsősoran beltére (tégla,- terméskő-, beton és vegyes falazatokhoz);
 - utólagos szigetelés kiegeszítő műveleteként a fal gyors kiszárításához;
 - kültéri alkalmazás esetén vízlepergető festékek alkalmazása szükséges!
Renovex H: Cement-homok összetételű, víztaszító, WTA minőségű (a száraz felújító vakola-
tokkal megegyező minőségű) vakolatok készítéséhez. A habarcshoz meszet tenni tilos!
Alkalmazási terület: - elsősorban kültéren (lábazatok, homlokzatok, kerítések) vakolására;
 - vályogfalak, műemlékek kül-és beltéri felújító vakolásához;
 - nagy víztartalmú pincefalak 4-5 cm vastag vakolatához;
 - utólagos szigetelés kiegészítő műveleteként a fal gyors kiszárításához; 
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