
 

Oltott mész 

  
• Finomított oltott mésszel festeni, maga az egészséges tisztaság.  
• Természetes fertıtlenítés, -penészgátló hatás és fehérség.  
• A meszelés nem gátolja a falak, épületszerkezetek szellızését.  
• A termék oldószert, egyéb vegyi anyagot nem tartalmaz. 

  
Alkalmazási terület: 
Kül- és beltéri vakolt,beton- vagy korábban mésszel festett felületek festésére 
alkalmas. Rosszul szívó, elozoleg diszperziós falfestékkel vagy oldószeres 
festékkel festett felületre nem használható. 

  
Választék: 
16 literes muanyag vödörben kapható. 

  
Felhasználás: 
A festendo falfelület száraz, szilárd, tiszta, pormentes legyen. A meszet festés 
elott jól fel kell keverni. Szükség esetén max. 50% vízzel hígíthatjuk. Az 
újonnan vakolt falat három-négy rétegben meszeljük, felújító festésnél 
elegendo kevesebb rétegben alkalmazni. A meszet ecsettel vagy kefével 
hordjuk fel, az egyes rétegek felhordása között biztosítsuk a kb. 2 óra száradási 
idot. Eros szélben vagy magas páratartalom esetén a munkát ne végezzük, a 
festendo felület homérséklete +7°C - +35°C között legyen. Festés után a 
szerszámokat vízzel mossuk el. 

  
Felületi megjelenés : matt , fehér 
Száradási idı : 20°C-on: kb. 2 óra 
Átfesthetıség : 20°C-on: kb. 2 óra 
Tárolás : 5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes! 
Minıségét megırzi : bontatlan csomagolásban 24 hónapig 
Felhordás : ecsettel, kefével 
Javasolt rétegszám : 2-4 réteg 
Hígítás : max. 50% vízzel 
Anyagszükséglet : 250 ml/m2 a felület szívóképességétol függoen 

  
Összetétel: 
kálcium-hidroxid, víz 

  
Biztonsági adatok: 
Tőzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes!  
Veszélyesanyag-tartalom: Kálcium-hidroxid kb. 43% 

  
Szabályozási tájékoztatás: 
R34 Égési sérülést okoz.  
R36/38 Szem- és borizgató hatású.  
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. 

  
Veszély jelzés: 
C Maró 
 


