
Supralux Beton- és Padlófesték 

 
Leírás 
Félfényes beton- és padlófesték  
Felületek 
Beltéri, simított betonfelületek, hajópadlók. Kültéri, megfelelı alapozással ellátott vagy 
korábban már festett fa- és fémfelületek.  
Tulajdonságok 

• mosható, tisztítható, súrolható 
• háztartási vegyszereknek, mosószereknek, elcsepegı motorolajnak, benzinnek ellenáll 
• kopásálló, strapabíró, kemény és rugalmas bevonat 
• könnyen ecsetelhetı, jól terül 
• esztétikus, kellemes, félfényes bevonatot ad  
• színtartó 

Gyakorlati információk 

Felépítés: 
Poliuretán mőgyanta alapú, idıjárásálló pigmenteket tartalmaz. 
Sőrőség, g/liter: 
1140-1200 színtıl függıen 
Kiszerelés: 
2,5L 
Színválaszték: 
szürke, homokszínő, okker, halványzöld, fehér 
Színezés: 
A színek egymással tetszıleges arányban keverhetık. 
Fényesség: 
félfényes 
Felhordási módok: 
ecsetelés, hengerlés 
Hígítás: 
Supralux Szintetikus Hígító max 10-15% az elsı rétegnél; második réteg: 
hígítást nem igényel. 
Kiadósság: 
7-9 m2/l egy rétegben, függ a felület minıségétıl és a felhordás módjától 
Száradási idı: 
20˚C-on max. 6 óra 
Átfesthetı: 
24 óra után 



Minıségmegırzési idı: 
24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25˚C között 
Tőzveszélyességi fokozat: 
II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 

Felhasználási útmutató 

Félfényes, poliuretán festék, elsısorban beltéri simított betonra vagy fapadlózatokra. Kiváló 
kopásállósággal és vegyi ellenálló-képességgel rendelkezı bevonata könnyen tisztítható. 
Alkalmas különféle helyiségek betonpadlózatának vagy hajópadlók festésére.  
Megjegyzés: Kültéri, földbe ágyazott betonépítmények (járda, garázskifutó) festésére nem 
ajánlott, mivel a hátoldalról felszívódó nedvesség a festékréteg leválását okozhatja. Viszont 
használható kültérben is, hátoldali nedvességtıl mentes betonfelületek, valamint megfelelıen 
alapozott fa-, és fémfelületek átvonó-, vagy korábban már festett felületek felújító festésére is, 
2 rétegben felhordva, és ilyen alkalmazások esetén a poliuretán kötıanyagnak köszönhetıen 
kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezı és vegyszerálló bevonatot kapunk.  
A festék nem simított, durva felülető betonra is felhordható, de a durva felületi 
egyenetlenségek kitöltésére nem alkalmas. 

Felületelıkészítés, felhordás 

Simított betonpadlók szemrevételezése és felületkezelése:  
Csak legalább 2 hónapos és száraz (világosabb színő) betonfelület festhetı. Az esetleg 
elıforduló cementtejet (fehér porréteg) csiszolással és/vagy hígított háztartási sósavval 
távolítsuk el. Hat hónapnál fiatalabb felület esetén is alkalmazzunk sósavas kezelést a beton 
lúgos kémhatásának csökkentésére. (Sósavas kezelés: A sósav oldatot a kivirágzás eltőnéséig 
reagáltassuk, majd bı vízzel öblítsük le, majd hagyjunk elegendı idıt a felület 
kiszáradásához.) Csiszolás esetén portalanítsuk a felületet.  
Az olaj- és zsírfoltokat Supralux Lakkbenzinnel távolítsuk el.  
A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyezıdés- és pormentesnek kell lennie.  
Bizonyos betonadalékok (fagyásgátlók, gyorsítók) csökkenthetik a bevonat tapadását, ezért 
javaslunk egy kis felületen történı próbafestést a festés elıtt, a tapadás ellenırzésére. 

Hajópadlók és fafelületek elıkészítése:  
A felületet le kell csiszolni és minden felületi szennyezést és a port el kell távolítani. 

Felhordás:  
Felhasználás elıtt egybefüggıen távolítsuk el a festék felületérıl az esetleges bırréteget és az 
anyagot alaposan keverjük fel. A festéket két rétegben hordjuk fel ecsettel vagy hengerrel. 
Beton- és fafelületek esetén az elsı réteg felhordásánál a festéket ajánlatos hígítani, hogy az 
anyag a felület pórusait jól átjárja, a második réteg felhordásánál a hígítás nem feltétlenül 
szükséges. 

Javasolt bevonatrendszerek 
 
Beton- és fapadlózatok 
Festés: 
Alapozás nélkül 2 réteg Supralux Beton- és Padlófesték 
Erısebb igénybevétel esetén: 3 réteg 



 
Vas-, és acél- felületek 
Alapozás: 
1-2 réteg Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó 
Festés: 
2 réteg Supralux Beton- és Padlófesték 

Korábban már festett felületek felújító festése:  
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A 
repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet 
folttapaszolással, szükség esetén közbensı alapozással kell kijavítani, majd 2 réteg Supralux 
Beton- és Padlófesték félfényes festékkel átfesteni. 

 


