
JUBIN Metal 3in1 - Gyorsan száradó korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben 
 
A JUBIN Metal 3 in 1 egy gyorsan száradó zománcfesték, amely korróziógátló alapozó és fedőfesték 
egyben. A bevonat kiváló minőségű korróziógátló pigmenteket és speciális adalékanyagokat tartalmaz, 
amelyek megkötik, illetve megakadályozzák a rozsda kialakulását és annak továbbfejlődését 
fémfelületeken. Ennek köszönhetően lehetséges a zománc közvetlen felhordása a fémfelületekre 
külön alapozás nélkül. Felhasználható: Fémből, vasból készült felületek védelmére és dekorálására bel- 
és kültéri felületeken. Felhordás: Mechanikus úton távolítsa el a felületi rozsdaréteget és a régi 
festékek rosszul tapadó maradványait, zsírtalanítsa és tisztítsa meg az alapfelületet. A száraz, tiszta, 
gyengén tapadó részektől, portól, zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes felületre 
hordjuk fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással, két rétegben. A második réteget a még nedves 
rétegre (nedvest a nedvesre eljárás), de legkésőbb az első réteg felfestését követő 2 órával kell felvinni. 
A szerszámokat közvetlenül használat után alaposan tisztítsa meg JUBIN Nitro cleaner segítségével. 
Felhordási hőmérséklet: +10°C és +35°C között. Festendő felület hőmérséklete: min. 3°C-kal 
harmatpont felett. További utasításokat a termék műszaki adatlapjában talál. Hígítás: JUBIN Nitro 
Cleaner: max. 10% szórás esetén, max. 5% ecsettel történő felhordás esetén. Tárolás és szállítás: +5°C 
és +30°C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, zárt, sértetlen 
csomagolásban. Minőségét megőrzi: a gyártástól számítva legalább 36 hónap, a gyártás időpontját 
lásd a csomagoláson (nap/hó/év). Használat előtt alaposan olvassa el a műszaki és biztonsági 
adatlapot. Hulladékkezelés: A csomagolás és a megmaradt festékanyag újrahasznosítását illető 
kiegészítő információkért, kérjük nézze meg a termék műszaki vagy biztonsági adatlapját. 
Munkavédelem: A termék beépítésekor az építési, homlokzati és festési munkálatok védelmére 
vonatkozó utasításokat és előírásokat, a biztonsági adatlapon szereplő információkat be kell tartani. 

 

 

JUBIN Metal 3 in 1 Antik - Korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, 
amely régi kovácsoltvas hatását kelti 

A JUBIN Metal 3 in 1 Antik zománcfesték, egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, amely régi 
kovácsoltvas hatását kelti. A bevonat kiváló minőségű korróziógátló pigmenteket és speciális 
adalékanyagokat tartalmaz, amelyek megkötik, illetve megakadályozzák a rozsda kialakulását és 
annak továbbfejlődését. Ennek köszönhetően lehetséges a zománc közvetlen felhordása a 
fémfelületekre külön alapozás nélkül. Felhasználható: Fémből, vasból készült felületek védelmére és 
dekorálására szolgál bel- és kültéri felületeken. Felhordás: Mechanikus úton távolítsa el a felületi 
rozsdaréteget és a régi festékek rosszul tapadó maradványait, zsírtalanítsa és tisztítsa meg az 
alapfelületet. A száraz, tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, zsírmaradványoktól és egyéb 
szennyeződésektől mentes felületre hordjuk fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással, két 
rétegben. A második réteget a még nedves rétegre (nedvest a nedvesre eljárás), de legkésőbb az első 
réteg felfestését követő 2 órával kell felvinni. A szerszámokat közvetlenül használat után alaposan 
tisztítsa meg JUBIN Cleaner segítségével. Felhordási hőmérséklet: +10°C és +35°C között. Festendő 
felület hőmérséklete: min. 3°C-kal harmatpont felett. További utasításokat a termék műszaki 
adatlapjában talál. Hígítás: JUBIN Cleaner: max. 10% szórás esetén, max. 5% ecsettel történő 
felhordás esetén. Tárolás és szállítás: +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől 
védve, gyermekek elől elzárva, zárt, sértetlen csomagolásban. Minőségét megőrzi: a gyártástól 
számítva legalább 36 hónap, a gyártás időpontját lásd a csomagoláson (nap/hó/év). Használat előtt 
alaposan olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapot. Hulladékkezelés: A csomagolás és a 
megmaradt festékanyag újrahasznosítását illető kiegészítő információkért, kérjük nézze meg a 
termék műszaki vagy biztonsági adatlapját. Munkavédelem: A termék beépítésekor az építési, 
homlokzati és festési munkálatok védelmére vonatkozó utasításokat és előírásokat, a biztonsági 
adatlapon szereplő információkat be kell tartani. 


