FÉMFESTÉK
ROZSDÁRA
A Trinát, a festékmárkák közül elsőként nyerte el a Magyar

Brands díjat.

Fémfesték rozsdára

Fémfesték rozsdára
Magasfényû alapozó- és fedôfesték egyben
Dekoratív fémhatású és kalapácslakk színekben is
• 0,25, 0,75 és 2,5 literes dobozban kapható
• 0,25 liter festék 2 m2, 0,75 liter festék 6 m2,
2,5 liter festék 20 m2 felület egy rétegû lefestésére elegendô
• Száradási idô: 10 óra (20°C-on)

1. Akár közvetlenül a rozsdára is festhetô: Használata pofon egyszerû, hiszen elegendô csak a laza,
pergô rozsdát eltávolítania, és már festhet is. Nincs szükség külön alapozóra, hiszen a Trinát Decor
Fémfesték alapozó és fedôfesték is egyben.

Trinát Decor

2. Rendkívül gyors vele a munka: akár 1 óra után átfesthetô, és 10 óra elteltével meg is szárad.
3. Aktív rozsda elleni védelem: a Trinát Decor Fémfesték aktív adalékanyaga az idôjárás
viszontagságaitól is hosszan megóvja kedvenc fémtárgyát..
4. Elégedett lesz a munkájával: a Trinát Decor Fémfesték segítségével tükör sima, fényes felületet
festhet akár fém- vagy kalapácslakk hatású színekkel is
5. Akár acél, réz és alumínium felületre is festhetô

Kül- vagy beltéri vas, acél, réz és alumínium felületek magasfényû alapozó és fedôfestéke.
Külön alapozófesték használata nem szükséges. Különösen ajánlott rozsdás felületek felújítására pergô
rozsda és laza festékrétegek eltávolítása után.
Hagyományos színek mellett dekoratív fémhatású és kalapácslakk színekben is kapható.
Felhasználás elôtt távolítsuk el a port, az olaj vagy kenôanyag nyomokat TRINÁT SZINTETIKUS
HÍGÍTÓVAL. A laza, pergô rozsdát vagy régi nem tapadó festékréteget drótkefével alaposan dörzsöljük le,
majd ismét töröljük le a port. Festés elôtt a felületet még egyszer alaposan zsírtalanítsuk lakkbenzinnel
vagy TRINÁT SZINTETIKUS HÍGÍTÓVAL és hagyjuk teljesen megszáradni. A megfelelô védelem érdekében
javasoljuk a felület 2-3 rétegû lefestését. A második réteg már 1 óra elteltével felfesthetô.
A festéshez használhatunk ecsetet vagy hengert az alapfelületnek megfelelô méretben.
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Termékleírás

Ezen termék elérhető a Trilak oldószeres színkeverő gépein is,
szélesebb színkínálattal (2012 nyarától).

Trinát Decor Fémfesték színválaszték
Fényes színek

SÖTÉTZÖLD

SÖTÉTBARNA

FEKETE

KALAPÁCSLAKK FEKETE

EZÜST

Fényes fém színek

KALAPÁCSLAKK EZÜST

KALAPÁCSLAKK BARNA

KALAPÁCSLAKK RÉZ

KALAPÁCSLAKK SÖTÉTZÖLD

Trinát Decor

FEHÉR

A színtájékoztató nyomdai úton készült,
ezért a tervezésnél figyelembe kell venni,
hogy a papírra nyomott színek és a kész festék között
árnyalati különbségek lehetnek,
vagy optikailag eltérő benyomást kelthetnek.

