
Leírás:
Vizes diszperziós cseppmentes beltéri falfesték
Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak,
mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üveg-
szálas tapéta) megfelelô elôkészítés után
Tulajdonságok:
Cseppenésmentesen felhordható
Matt, mosható bevonat
Könnyen felhordható
Kimagasló fehérségû
Páraáteresztô

Mûszaki információk
Felépítés:
Vizes diszperziós kötôanyag bázisú, kiváló minôsé-
gû pigmentet és töltôanyagokat tartalmaz
Sûrûség, g/liter: 1400-1500

Gyakorlati információk
Kiszerelés: 16 liter
Tárolás: +5 és +30 °C közötti hômérsékleten, fe-
dett, zárt, közvetlen napfénytôl és sugárzó hôtôl vé-
dett helyiségben az MSZ 13910 szerint.
A termék fagyveszélyes!
Minôségmegôrzési idô:
Elôírásszerû tárolás esetén 24 hónap
Színválaszték: Fehér
Színezés: Supralux Tilatex színezôkkel tetszôleges
arányban; a Supralux falfesték színezôkkel max.
5%-ban keverhetô
Fényesség: Matt
Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés
Hígítás, eszközök tisztítása:
Csapvízzel, impregnált felület esetén felhordásához
legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges.
A termék csomósodás és kiválás nélkül max. 30%
vízzel hígítható.
Kiadósság: 8-9 m2/l/réteg
Száradási idô: száraz: 20 °C-on max. 2 óra
Átfesthetô: 2 óra után
Tûzveszélyességi fokozat: Nem tûzveszé-
lyes!

SUPRALUX TILATEX EXTRA



A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat
jelenleg legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen
nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat.
Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegûnek tekintendôk!

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf.135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanusította az ISO 9001 szerint

Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 
A festendô felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek ) és száraznak kell
lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhetô el. A levele-
sen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolás-
sal el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt
felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet
célszerû impregnálni. Glettelést követôen a felületet újból impregnálni kell. 
A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdít-
suk meg.
A fal, a festék és a levegô hômérséklete +5°C felett legyen. Korongecsettel
vagy hengerrel hordható fel. A festéket felhasználás elôtt alaposan keverjük
össze. A felhordási módnak megfelelôen csapvízzel hígítható. Az egyes ré-
tegek között a hômérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra
száradási idôt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítha-
tó el a munkaeszközökrôl.

Javasolt bevonatrendszerek:

Még nem festett, A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux
impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szük-
ség szerint a falat Supralux beltéri glettel si-
mítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló
alapozóval alapozunk. Az így elôkészített fe-
lületre 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfesté-
ket hordunk fel.

A vakolat erôsítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás: Supralux beltéri glett
Supralux impregnáló alapozó

Festés: Supralux Tilatex Extra

Korábban már festett falfelületek A repedezett, laza festékréteget kaparással,
csiszolással kell eltávolítani, a felületet folt-
gletteléssel kell kijavítani, azt követôen
Supralux impregnáló alapozóval impregnál-
ni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfes-
tékkel  átfesteni.

felújító festése:

új beltéri falfelületekre:


