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Műszaki adatlap 
Cikkszám: 2015 

Aidol Carbolin 
Natúrbarna, kátrányolajmentes, természetes alapú mázolószer kültéri faanyagok-
ra 
 

Felhasználási terület 

Alkalmas  kültérben faanyagokra, 
mint pl.: kerítésre, karókra, tartó-
oszlopokra stb.. Különösen alkal-
mas régi Carbolin-nel kezelt fa 
felújítására. 

Tulajdonságok: 

Az Aidol Carbolin egy víztaszító 
anyag,a kialakuló filmréteg konzer-
váló hatású a mikrobióligikus káro-
sító anyagokkal szemben (algák, 
penészesedés, stb.). A bevonati 
filmréteg vízben nem oldódik, időjá-
rásálló és érzéketlen a az uv-
sugárzás és az olvasztó sóval 
szemben.     

Feldolgozás 

Az Aidol Carbolint felhasználásra 
kész állapotban szállítjuk. A fa-
anyag legalább félszáraz állapotú 
legyen. A zsírt, szennyeződéseket, 
algákat és a felületet lezáró régi 
bevonatot el kell távolítani. A ter-
méket használat előtt jól fel kell 
keverni. 
Az anyagot 1-2 rétegben lehet fel 
hordani egy puha ecsettel vagy 
hengerrel. 
Egy megfelelő védelem kialakítása 
érdekében, az első réteg kiszára-
dása után a második réteg felhor-
dása szükséges.  

Tudnivalók 

Nem lehet olyan faanyagra hasz-
nálni, amely közvetlenül érintkezik 
élelmiszerrel vagy állati eledellel. 
Nem lehet méhkaptárokhoz hasz-
nálni.  
Az Aidol Carbolin-t csak kültérben 
használatos fára lehet alkalmazni.  
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0
C alatti hőmérsékleten nem 

szabad feldolgozni. 
Gombásodásra hajlamos faanyagot 
adott esettben egy favédőszerrel 
kell kezelni. 

Munkaeszközök és tisztításuk 

A munkaeszközöket azonnal a 
felhasználásuk után vízzel jól ki kell 
mosni. A tisztítási maradékot az 
előírásoknak megfelelően kel ár-
talmatlanítani. 

Anyagszükséglet/felhordható 
mennyiség 

Kb. 100 ml/m
2
 rétegenként. 

 

Száradás 

20 
0
C -nál és 65 % rel. légnedves-

ségnél kb. 4 óra. Az alacsonyabb 
hőmérséklet és a magasabb lég-
nedvesség lassítja a száradást. 
 

Tárolhatóság 

Zárt eredeti göngyölegben, hűvös, 
fagymentes helyen minimum 1 év. 
 

Biztonsági előírások 

A feldolgozás és a raktározása 
során a megfelelő intézkedéseket 
be kell tartani. 
 
Termékkód: M-KH- 03 
 

Környezetvédelem 

Nem kerülhet a termék, talaj- 
szennyvízbe vagy talajba. 
WGK  2 
 

Veszélyességi jelölés: 

GeStoffV:  -/- 
GGVSE/ADR: -/- 
 

Biztonság, környezetvédelem, 
hulladékkezelés és ártalmatlaní-
tás 

A szállítás, tárolás és felhasználás 
biztonságára, valamint a hulladék-
kezelésre és ártalmatlanításra, 
környezetvédelemre vonatkozóan 
további információkat az éppen 
érvényes biztonsági adatlapban 
talál. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen 
felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy 
attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása 
szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a 
korábbi kiadások.  

 

Termékjellemzők 
Sűrűség: kb. 0,93 g/cm

3
 20 
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C-on 

Szaga: tipikus enyhe egyedi szag 
Csomagolás: 5 l, 10 l és 30 l-es bádoggöngyöleg 
Szín: természetes barna 
 


