
 

Poli-Farbe mészfesték 

  
Gazdaságos, környezetkímélı falfesték a mész természetes fertıtlenítı 
hatásával. Bevonata kiváló fehérségő, lég- és páraáteresztı, kopásálló. Jó 
tulajdonságaival megelızi az oltott mész, illetve a hagyományos mészfestékek 
minıségét. 

  
Alkalmazási terület: 
Beltéri beton- és vakolt falfelületek festésére alkalmas, továbbá korábban 
meszelt felületek minoségi felújító festésére is használható. Nem ajánljuk 
hagyományos enyves, diszperziós-, valamint olaj- és zománcfestékkel festett 
felületekre. 

  
Választék: 
5, 14 és 20 literes muanyag vödörben kapható. 

  
Felhasználás: 
A festendo beltéri felület szilárd, tiszta, száraz, por- és szennyezodésmentes 
legyen. Régi meszelt felületekrol a laza, repedezett részeket le kell kaparni. Ha 
a felület penészes, gombás, kezeljük Fungi penészlemosóval. A hibahelyek 
javítására alkalmazzunk Corso beltéri meszes glettet. A festéket jól fel kell 
keverni és a felhordás módjától függoen 25-30% vízzel kell hígítani. Az elso 
rétegnél 30%-os hígítás javasolt. A Mészfestéket az új, megfeleloen száraz, 
vakolt felületre három rétegben, a régi felületre két rétegben szükséges 
felhordani. A rétegek között a homérséklettol függoen 3-4 óra száradási idot 
biztosítsunk. A festést +5°C-nál alacsonyabb homérséklető festékkel vagy 
+5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a falhomérsékletet is, ne végezzük. 
Színezésre a mészfestékhez megfelelo Poli-Farbe színezıpasztát vagy az 
Inntaler színezıfestéket válasszuk és max. 5% mennyiségben használjuk. A 
színezopasztát bekeverés elott kb.azonos mennyiségu vízzel hígítsuk. 
Színezésnél minden esetben végezzünk próbafestést. Munkavégzés után a 
szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan 
le kell zárni. 

  
Felületi megjelenés : matt, fehér 
Száradási idı : 3-4 óra 
Átfesthetıség : 3-4 óra 
Tárolás : 5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes! 
Minıségét megırzi : 12 hónapig bontatlan csomagolásban 
Felhordás : hengerrel, ecsettel 
Javasolt rétegszám : 2-3 réteg 

Hígítás : 
elso rétegnél 30% vízzel, második és harmadik 
rétegnél 25% vízzel 

Kiadósság : 4-5 m2/liter, 2 rétegben 

  
Összetétel: 
mészhidrát, muanyagdiszperzió, pigment, kálcium-karbonát, festékadditív, víz 

  
Biztonsági adatok: 
Tőzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes!  
Veszélyesanyag-tartalom: Kalcium-hidroxid 10-18% 

  
Szabályozási tájékoztatás: 
R34 Égési sérülést okoz.  
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  



S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást.  
S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
S27/28 Ha az anyag a borre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a 
bort kello mennyiségu vízzel azonnal le kell mosni  
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/arcvédot kell 
viselni.  
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a 
címkét meg kell mutatni.  
S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre 
kell vinni. 
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