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HÍG PIGMENTPASZTA MAXPATCH® ÉS MÁS 
CEMENTHABARCSOK SZÍNEZÉSÉHEZ  

 

 

LEÍRÁS  
 

A vizes bázisú, UV-álló, híg MAXPATCH® 
DECOR pigmentpaszta cementhabarcsok 
építéshelyi színezésére szolgál. 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK  
 
MAXPATCH®, CONCRESEAL®-1 és más 
DRIZORO® cementhabarcsok kívánt végső 
színének esztétikai célú kialakítása. 
 
ELŐNYÖK  
 
- Vegyszerálló, lúgos közegben közömbösen 

viselkedik. 
- UV- és időjárásálló, a szabadban is 

alkalmazható. 
- Egyszerű, gyors adagolás, keverés és 

szétoszlás a habarcsban. 
- Nagy színezőkapacitás. 
- Vizes bázisú, nem gyúlékony, 

oldószermentes, szagsemleges termék. 
 
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK  
 
Keverés  
Használat előtt rázzuk fel és keverjük fel a 
folyadékot egy tiszta spatulával. Miután a friss 
habarcsot bekevertük vízzel vagy híg gyantával, 
adjuk hozzá az előírt arányban a MAXPATCH® 
DECOR-t, és közben folyamatosan keverjük lassú 
fordulatú (300-400 rpm), lehetőleg tárcsás 
keverővel, amíg színében és megjelenésében 
homogén anyagot nem kapunk. 
 
Felhordás  
E tekintetben a színezendő termékek műszaki 
adatlapjai az irányadók. 
 
Tisztítás  
Közvetlenül a használat után minden szerszámot 
és munkaeszközt tisztítsunk meg vízzel. A 
rákeményedett anyagot már csak mechanikus 
úton lehet eltávolítani. 
 
ANYAGSZÜKSÉGLET  
Végezzünk előzetes próbát a helyszínen a 
cementhabarcshoz adagolandó MAXPATCH® 
DECOR pontos mennyiségének meghatározása 

céljából, ami az elérni kívánt végső szín 
függvényében alakul. 
 
Az egyes színekhez tartozó adagolási 
mennyiségek tekintetében az I. táblázat nyújt 
általános eligazítást. 
 
FONTOS TUDNIVALÓK  
 
- Az egymás utáni keverések során 

ugyanazokat az arányokat alkalmazzuk a  
MAXPATCH® DÉCOR, a víz, ill. a 
cementhabarcs vonatkozásában, hogy 
egységes legyen a különböző keverési tételek 
színintenzitása. 

- Az eltérő helyszíni körülmények, pl. a 
hőmérséklet, a kötés, a felület porozitása, a 
habarcs rétegvastagsága stb. tekintetében, 
más és más színintenzitást 
eredményezhetnek. 

- Az elérni kívánt színhatástól függően mód van 
a megadott keverési arányoktól való eltérésre. 

- A műszaki adatlapon nem jelzett 
alkalmazások tekintetében vagy további 
kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink 
készséggel állnak rendelkezésre. 
 

CSOMAGOLÁS  
 
A MAXPATCH® DECOR-t 1 kg-os kanna 
kiszerelésben forgalmazzuk. Zöld, sárga, vörös, 
barna, kék és fekete, ill.  külön rendelésre további 
színekben kapható. 
 
TÁROLÁS  
 
Bontatlan eredeti kannában tartva a termék 
tárolási ideje tizenkét hónap. Hűvös, száraz, 
fedett, nedvességtől, fagytól és közvetlen 
napfénytől védett helyen tartandó, 5 °C és 35 °C 
közötti hőmérsékleten. 
 
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG  
 
A MAXPATCH® DECOR nem mérgező termék. 
Kerülni kell a közvetlen bőrre és szembe jutását, 
ill. a por belélegzését. Az alkalmazás során 
védőszemüveg és védőkesztyű használata 
ajánlott. Bőrre kerülése esetén szappannal és 
vízzel mossuk le az érintett részt. Szembe jutás 
esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, 
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dörzsölés nélkül. Tartós irritáció esetén forduljunk 
orvoshoz. 
 
Kérjük, olvassa el a MAXPATCH® DECOR 
biztonsági adatlapját. 

A termék és az üres csomagolás hulladékként 
történő, hatályos előírások szerinti kezelése a 
végfelhasználó felelősségi körébe tartozik. 

 

TECHNIKAI ADATOK  
 

I. táblázat: a MAXPATCH® DECOR színezőpaszta és a MAXPATCH® cementhabarcs keverési aránya 
 

(1) A keverési arány a kívánt színintenzitástól, a habarcsjellemzőktől és a keverés módjától függően változhat. A pontos arányt helyszíni próbákkal lehet 
meghatározni. 
(2) A keverővíz mennyiségének csökkentésével növelhető a kapott habarcs konzisztenciája.  
(3) Hozzávetőleges RAL színkódok. A gyakorlatban eltérések mutatkozhatnak színintenzitás tekintetében. A végső színhatásról helyszíni próba útján 
kaphatunk pontos képet. 

 
GARANCIA 
  
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és 
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja 
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten 
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal 
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési 
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken 
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami 
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni 
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére 
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen 
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti. 
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MAXPATCH® 
végső színe 

MAXPATCH®  
alap 

Adagolandó pigment RAL CLASSIC RAL DESIGN 

világoszöld 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR zöld 

125 g 
RAL  6019-nél 

világosabb 
RAL 140820-nál 

világosabb 

sötétzöld 
MAXPATCH® Szürke 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR zöld  

375 g 
RAL 6011-hez 

hasonló  
RAL 1405010-nél 

világosabb 

elefántcsont 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR sárga 

25 g 
RAL  1015-nél 

világosabb 
RAL 0809010-hez 

hasonló  

krémszínű 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR sárga 

125 g 
RAL 1015-nél 

sötétebb 
RAL 0909020-hoz 

hasonló  

rózsaszín 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR vörös 

125 g 
RAL 3015-höz 

hasonló  
RAL 0207020-hoz 

hasonló  

vörös 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR vörös 

625 g 
RAL 3014-nél 

sötétebb 
RAL 0304040-hez 

hasonló  

barna 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR barna 

125 g 
RAL 8025-höz 

hasonló  
RAL 0505020-nél 

sötétebb 

világoskék 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR kék 

125 g 
n.a. 

RAL 2508015-höz 
hasonló  

középkék 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR kék 

625 g 
RAL  5012-nél 

világosabb 
RAL 2602635-höz 

hasonló  

sötétkék 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR kék 

2500 g 
RAL  1015-nél 

sötétebb 
RAL 2705042-höz 

hasonló  

gyöngyszürke 
MAXPATCH® Fehér 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DÉCOR zöld 

375 g 
RAL  7045-nél 

sötétebb 
RAL 1006005-höz 

hasonló 

fekete 
MAXPATCH® Szürke 

 25 kg-os zsák 
MAXPATCH® DECOR zöld 

375 g 
RAL 9004-hez 

hasonló  
RAL 0003000-hoz 

hasonló  
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