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Mőemléképületekre és különbözı igényes épületfelületekre kiválóan 
alkalmas szilikon alapú homlokzatfesték. 

Alkalmazási terület: Kültéri, új vakolatokra, különbözı betonfelületekre vagy 

régi, mészfestékkel, vagy ásványi eredető festékkel bevont, de csak jó erıs 

szívóképességő felületekre alkalmazható. Mőemléképületek festésére kiváló. A 

korábban már diszperziós festékkel festett felületekre nem alkalmazható. (Ilyen 

esetben UNISZIL HOMLOKZATFESTÉK használható.) A MODASZIL kiválóan 

alkalmas, pl. Baurex vagy más hasonló porózus vakolatokra. A ilyen vakolatok 

szerkezetében az épület falazatából nedvesség hatására kioldódó ásványi sók 

visszamaradnak. Az ilyen vakolatokon a MODASZIL homloklatfesték a falazatban 

lévı nedvesség folyamatos eltávozását biztosítja. Bevonata rendkívül nagy 

vízgızáteresztı képességő, ugyanakkor a folyékony víz felvétele és az azzal 

szembeni áteresztı képessége rendkívül csekély. Így a falazat 

nedvességtartalmát minimális szinten tartja, ezáltal növeli annak hıszigetelı 

képességét. A levegıt, ill. a különbözı gázokat igen nagymértékben átereszti, 

ezért mészvakolatok esetében sem állítja le a karbonizáció folyamatát.  

 

Választék: A Trilak színkártya több mint 130 színárnyalatában, 25 kilogrammos 

mőanyag vödör csomagolásban kapható.   

Felhasználási mód: A megfelelıen alapozott és szakszerően felépített Modaszil 

homlokzatfesték bevonatrendszer a vakolatot víztaszítóvá (hidrofóbbá) teszi, így 

annak a zsugorodása folytán fellépı repedések esetében is gátolja a savas esıvíz 

behatolását a falba, így növeli a vakolat tartósságát. Régi felületek bevonása 

elıtt a laza, pergı, tönkrement mészfestékeket mechanikai úton, kaparással el 

kell távolítani. A vakolathibákat gondosan ki kell javítani. Az alapfelületet 

gondosan impregnálni kell Modaszil szilikonos mélyalapozóval.Az impregnáló 

anyagot korongecsettel két rétegben, "nedves a nedvesen" eljárással (egy órán 

belül) 300-500 g/m2 mennyiségben kell felhordani. A Modaszil szilikonos 

mélyalapozó nem rendelkezik vakolatszilárdító hatással, alkalmazásának célja a 

felület egyenletes hidrofobizálása. Ajánlatos a munkát úgy szervezni, hogy a 

mélyalapozás délután fejezıdjön be és a következı reggel kezdıdjenek a további 

munkafázisok. Ha tapaszolás szükséges, Uniszil simítótapaszt kell alkalmazni, 

mélyalapozás után. Felhasználás elıtt a Modaszil homlokzatfesték-et gépi 

keveréssel tökéletesen homogenizálni kell. Felhordására a legelınyösebb az 

ecsettel vagy hengerrel történı felvitel, azonban ott, ahol a termelékenység 

növelése fontos szempont, a festék felhordására szóró eljárás is alkalmazható.Az 

alapfelület és a külsı levegı hımérséklete +5 °C fölött legyen. A festéket két 

rétegben min. 500 g/m2 mennyiségben kell felhordani. Az egyes munkamenetek 

között min. 15 óra száradási idıt kell biztosítani.Célszerő a második festést a 

következı napon végezni. Az egybefüggı, egyszerre látszó felületekre célszerő 

azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban 

segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselıjével. A 

festıszerszámok használat után közvetlenül vízzel tisztíthatók. A rászáradt festék 

már csak erıs oldószerekkel pl. (nitrohígító) távolítható el.  

 

 


