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KESTON UV  
felületvéd ő, ultraibolya sugárzást sz űrő bevonat 
 
Tulajdonságok 
KESTON UV oldószermentes, vizes diszperziós, színtelen bevonat. Speciális hatóanyaga megvédi a felületet a napsugárzás káros 
ultraibolya sugárzásától, ezáltal a felületen alkalmazott, az egyébként érzékeny, színes bevonatok (falfestékek, nemesvakolatok) 
élettartamát, színtartósságát jelentős mértékben növeli.  
A termék alkalmazása az alapfelület színét nem befolyásolja. 
 
Alkalmazási terület 
A KESTON UV alkalmas színes kültéri festett, vagy nemesvakolattal ellátott felületek védelmére. 
 
Alapfelület jellemz ői 
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen.  
 
Felhasználás 
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. 
 
Anyagszükséglet  
Az alapfelület szívóképességétől és a felhordás módjától, valamint az alkalmazott rétegek számától függően 0,2-0,4 liter/ m2. A 
felhordást megelőzően próbafestés elvégzése javasolt az anyagszükséglet meghatározása érdekében. 
 
Felhordás módja  
Ecseteléssel vagy szórással egyaránt a felületre juttatható. A hibahelyek kialakulásának elkerülése érdekében a szer két rétegben is 
alkalmazható, ez esetben a felvitt nagyobb hatóanyag mennyiség miatt még jobb védelem, illetve hosszabb élettartam érhető el. 
 
Hőmérséklet  
Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 - +25 °C között legyen! 
 
Átvonhatóság 8 óra.  
 
A terméket egy vagy két rétegben alkalmazzuk. 
A megadott értékek 20 °C-on, és 42 %-os relatív páratartalom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratartalom) változásával a 
száradási, átvonhatósági tulajdonságok megváltoznak. 
A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel tisztíthatók. 
 
Sűrűség(20 °C-on) ~1 g/cm3. 
 
Nem illó rész 6-7 % 
 
Kiszerelés 5 liter, 10 liter, műanyag vödörben. 
 
Tárolás Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen, 12 hónapig. 
 
Tűzveszélyességi osztály  IV. Nem tűzveszélyes. 
 
Műszaki tájékoztatónkat eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót az előzetes 
gyakorlati próba elvégzése alól. 
 


