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+5°C

Alkalmazási terület
Rendkívül kiadós, gazdaságos, könnyen bedolgozható, 
mosásálló beltéri diszperziós festék lakóterek, munka-
helyek és épületbelsők mennyezeteinek és falainak 
minőségi festéséhez. Építőipari tatarozások során gyakran 
már egy festékréteggel elérhető a tökéletes eredmény. 
Alkalmas minden beltéri felületre, például a P II és P III 
habarcscsoportok vakolataira, a P IV habarcscsoport  
beton- / rostcement felüléetek gipszes vakolataira, gipsz-
kartonra, üvegszövetre, fűrészporos valamint habosított 
vagy papír struktúra tapétákra, valamint diszperziós 
festékkel festett régi, ép felületek átfestésére. 

Szinezés
Max. 5 % diszperziós bázisú színes és szinező festék 
(kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást) adalékkal színezhető. 
Az alapok csak gépi keveréssel színezhetők. Bedolgozás 
előtt ellenőrizze a festék színárnyalat pontosságát – 
cserére nincs lehetőség. A felhordás után bekövetkezett 
színeltérésekből eredő kártérítési igényeket nem tudunk 
elfogadni. Összefüggő felületeken csak azonos gyártmány 
/ szín / tétel árnyalatát használja. Színezés estén eltérés 
lehetséges a műszaki jellemzőkben és tulajdonságokban. 

Felhordás
Bedolgozás ecsettel, hengerrel vagy szórásos tehnikával. 
 
Felhordás hengerrel: 
A szokásos, hengerrel történő felhordáshoz 12 mm 
szálhosszúságú festőhengertajánlunk. 
 
Felhordás szórással: 
Állítsa be az anyag szórási sűrűségét. Vegye figyelembe a 
készülék gyártójánakinformációit. 
Az egyenletes záróréteg elérése érdekében javasoljuk, 
hogy utólag menjen áthengerrel a felületen. 
Felhordás airles eljárással: szórás szöge: 50°; fúvóka: 0,018 
- 0,021”; szórásnyomás: 120-180 bar

Rétegfelépítés
Felületek szakszerű előkészítése. Ha nem túl nagy a 
színeltérés, átfestéshez a legtöbb esetben elegendő egy 
egyszeri, hígítás nélkül felvitt réteg. 
 
Köztesréteg: 
Erősen kontrasztos felületeken vigyen fel egy közbenső 
réteget, a bedolgozástól és az aljzattól függően, max. 10% 
vízzel hígítva. 
 
Záróréteg: 
Hígítatlanul, vagy max. 5% vízzel hígítva.

Bedolgozási tudnivalók
zz Használat előtt alaposan keverje fel. A kívánt sűrűség 

elérése érdekében, az anyag hígítható.
zz Ha az anyag túl híg, negatívan befolyásolhatja a tulaj-

donságait (pl. fedőképesség, színárnyalat, ellenállás).
zz A foltosodás elkerülése érdekében nedves-nedves 

technikát kell alkalmazni. Ecsettel való festés esetén jól 
simítsa el a réteget. Végül az utolsó felhordás után, 
gördítse át felületet egy irányba hengerrel.
zz Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási 

időt.
zz A festkszóró berendezést azonnal mossa át tiszta 

vízzel.

Bedolgozási hőmérséklet
Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a 
bedolgozás és  száradás során.

Száradási idő
+20 °C és 65 % rel. páratartalom: 
Átfesthető 4 óra elteltével 
Száraz 4 nap elteltével 
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 
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Aljzat Aljzat tulajdonságai / előkezelés Alapozás
P II und III Mész-cement és 
cement vakolat 
Nyomószilárdság min. 1,5 N/
mm² DIN EN 998-1 szerint

Szilárd, stabil, enyhén nedvszívó. Nincs szükség alapozásra

Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő. PROFIline Tiefgrund LF

Az új megtisztított részeket a megfelelő szárítási idő után 
fluatálja, majd mossa le.

PROFIline Tiefgrund LF

 P IV Gipsz- és készvakolatok 
Nyomószilárdság min. 2 N/mm² 
DIN EN 13279 szerint 

Csiszolja meg és tisztítsa meg a gipszvakolatot szinterelt bőrrel. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Töltőanyagok Csiszolja meg és távolítsa el a spatula burrákat. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Gipszkarton, teljesen vagy 
részben töltve

Csiszolja meg és távolítsa el a spatula burrákat. PROFIline Tiefgrund LF

Lemezek vízzel oldódó, elszínező összetevőkkel vagy megsárgult 
lemezek.

Erre alkalmas vízbázisú szigetelő 
festékkel

Beton Sima, enyhén nedvszívó. Távolítsa el az elválasztószer 
maradványait, valamint a porló, málló részeket.

PROFIline Grundierfarbe

Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő. PROFIline Tiefgrund LF

Pórusbeton Tisztítsa meg és porolja le a felületet. PROFIline Tiefgrund LF

Mészhomokkő-látványfal Javítási kár, hogy fugázó és kövek hasonló anyagból. PROFIline Tiefgrund LF

Régi bevonatokra Matt, enyhén nedvszívó Nincs szükség alapozásra

Távolítsa el a szennyeződést. Kefével vagy mossa le a kréta-/ 
lisztes felületeket.

PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe
Különbözően szívó felület, javított területek.

Mész és ásványi festékek esetében a krétát mechanikusan el kell 
távolítani.

A régi fényes festéket fel kell csiszolni.

Festetlen fűrészporos, 
dombormintás vagy 
dombornyomott tapéta 
papírból és üvegszövetből

Kezeletlen Nincs szükség alapozásra

Üvegfátyol Bevonat nélkül, sima Megfelelő alapozó szín

Nikotin-, víz-, korom- vagy 
zsírfoltok

Mossa le vízzel és  háztartási zsíroldószerrel, és hagyja 
megszáradni.

Erre alkalmas vízbázisú szigetelő 
festékkel

A száraz, vizes foltokon menjen át kefével. Erre alkalmas vízbázisú szigetelő 
festékkel

Penészes és gombás felületek Alaposan távolítsa el a durva fertőzést, hagyja, hogy a felület jól 
megszáradjon. Kenje át fertőtlenítő oldattal *, és  a gyártó 
utasításai szerint hagyja megszáradni. Vegye figyelembe a 
hatósági előírásokat. Megjegyzés: A fertőtlenítési eljárást javasolt 
szakemberrel végeztetni. (* Bánjon óvatosan a biocidekkel. 
Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót).

Erre alkalmas penészgátló lemosó 
oldattal

Salétromosodás Szárazon kefélje fel (sóval szennyezett felületek festésére nem 
vállalunk garanciát).

PROFIline Tiefgrund LF

Tartósan rugalmas fugázó 
anyagok és tömítő profilok

Ellenőrizze a festék kompatibilitását vagy átfesthetőségét 
(lásd DIN 52 460).

Nincs szükség alapozásra


