
A SockelTOP műgyanta kötőanyagú vizes diszperziós festék 
kültéri és beltéri felhasználásra

Alkalmazások:
Alkalmas kültéri, időjárásnak és mechanikai hatásoknak kitett 
függőleges felületekre, valamint palára és betoncserépre.
Alkalmas továbbá épület- és kerítéslábazatokra és nem szerkezeti
betonfelületekre, ahol tartós vízterhelés nem lép fel. Vízszintes 
felületen történő alkalmazása elsősorban beltéri, vagy fedett 
kültéri, száraz és mérsékelt igénybevételű járófelületek esetén 
ajánlott. Nagy igénybevételnek kitett kültérben lévő vízszintes 
felületeken alkalmazása nem javasolt.

SOCKELTOP
LÁBAZATI-, PALA-, ÉS BETONFESTÉK

Cikkszám: K88048xxx

Tulajdonságok: 
• UV fény- és időjárási hatásokkal szemben ellenálló
• fokozottan dörzsálló
• mosható és vízlepergető
• közepesen páraáteresztő
• kiváló fedőképességű

Előnyök:
• 80 Inspiration színben színezhető
• Kiváló fedőképességű
• Gyorsan száradó

Színválaszték:
• 9 db “Base” alapszín
• 80 db Inspiration színkártyából választható szín

30m2



MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet: 
Kb. 0,10-0,15 l/m2 rétegenként
(Mely függ az alapfelület érdességétől 
és nedvszívó képességétől.)

páraáteresztő 
képesség: 

V2-es osztály ( 0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) 
(EN 15824:2017)

vízfelvétel: W2-es osztály (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m2h0,5) 
(EN 15824:2017) 

átfesthető: 5-6 óra elteltével

száradási idő: 4 óra

tűzveszélyesség: IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik

csomagolás: 4,5 literes kiszerelésben

tárolás: Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 
hónapig eltartható

kötőanyag: műanyag diszperzió, szilikongyanta

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A felület alaposan meg kell 
tisztítani, az esetleges fellazult részeket eltávolítani. A festék csak szilárd, 
száraz, olaj-, por- és szennyeződésmentes felületre hordható fel. Erősen 
nedvszívó felületen GrundPlus alapozó vagy vízzel 15-20%-ban higított 
SockelTOP felhordása szükséges. Az első festékréteg az alapozást követően 
legalább 6 óra után hordható fel.

Feldolgozás: A festéket két (kivételes estben akár három) rétegben 
visszük fel teddy-hengerrel , diszperziós festékek felhordására alkalmas 
festőecsettel vagy szórással. A második illetve harmadik réteg felhordás 
csak akkor lehetséges, ha az előző réteg már teljesen száraz – normál 
körülmények között (T = +20 ºC, levegő rel. páratart. = 65 %) ez 4-6 óra 
elteltével lehetséges (alacsonyabb hőmérséklet és magas relatív 
páratartalom mellett a száradási idő lényegesen meghosszabbodhat!). 
A felület és a levegő hőmérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy 
+30 ºC-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 
80%-nál nagyobb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, széltől vagy 
csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére, eső, köd vagy erős 
szél (>30 km/h) esetén ne dolgozzunk. A frissen festett felületek 
csapadékkal szembeni ellenállósága normál körülmények között 
legkésőbb 24 óra elteltével alakul ki.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók. 

FIGYELMEZTETÉS:
A megadott anyagszükségletek sima és normál nedvszívó képességű 
alapfelületre vonatkoznak.
A durvább és/vagy nedvszívó felületek anyagigényét célszerű a helyszínen 
felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával 
kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.
Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja 
a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a festék színét a feldolgozás 
előtt próbafelületen ellenőrizzék. Felhordást követően a színárnyalatra 
vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A SockelTOP 9 
db alapszínben és a Cemix Inspiration színkártyából választható 80 db 
meghatározott színben kapható. A felhordott SockelTOP lábazati festék 
színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Lokális felületjavítás: betonfelület esetén CT-Fix, CT-Mix és CT-Max 
javítóhabarcsok
Alapozás: GrundPlus mélyalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről 
a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget 
nyújt a festék színének kiválasztásában: 
www. epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo
A Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő 
rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.cemix.hu/Letoltesek 
oldalról töltheti le.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


