
 
 
Műszaki Információ  

 
 
  
Nespri Fixx 
Speciális beltéri falfesték Nespri-Tec szórási technikához. 
 
 
 
 
 
Termékleírás: 
Alkalmazási terület: A Nespri-Tec 
szórási technikával ködmentesen 
feldolgozható, magas 
fedőképességű falfesték beltéri fal és 
mennyezetfelületekre. 
Struktúrtapéták festésére is 
alkalmas. 
 
Tulajdonságai:  

- ködmentesen feldolgozható 
Nespri szórógéppel 

- emissziócsökkentett, 
oldószer és 
lágyítóanyagmentes 

- vizesbázisú 
- diffúzióképes 
- sd érték <0,1 m 
- jó fedőképességű 
- a legtöbb esetben egy 

rétegben használható 
 
Az EN 13 300 szerint: 
- 3 kategóriájú súrolásállóság 
- 1 kategóriájú fedőképesség 

(5,5 m²/liter esetén) 
- fényességi osztály: matt 
- maximális 

szemcsenagyság: finom (< 
100μm) 

 
Kötőanyag: műanyagdiszperzió 
 
Sűrűség: 1,5 g/cm3 

 

Szín: Fehér, CaparolColor, AVA, 
Amphibolin színezőfestékkel 
színezhető. Helyszíni színezés 
esetén ajánlott a külön-külön 
megszínezett vödröket egymással 
összekeverni. Összefüggő felületek 
esetén azonos sarzsszámú anyagot 
felhasználni. CE keveréssel világos 
színekben színezhető. 
 
Raktározás: Hűvös, fagymentes 
helyen max. 24 hónapig 
 

Összetétel: polirinilacetát – 
diszperzió, titándioxid, szilikátok, 
kalciumkarbonát, víz, adalékok, 
konzerválószer. 
 
 
 
 
Egy egyenletes réteget a Nespri 
szóróberendezéssel a Nespri Fixx 
falfestékből felhordunk. Feldolgozás 
után rögtön egy 12-16 mm-es 
rövidszőrű hengerrel átdolgozzuk a 
felületet. 
Kontrasztos, nem egyenletes 
nedvszívóképességű felületek 
esetében alapozót kell használni. 
 
Szórással: nagy felületek esetén 
szórási szög 300

Düsni: 0,016-0,019” duplafalú 
Kávákhoz: szórási szög 200, düsni: 
0,013”. A szórási távolság a 
falfelülettől 30 cm. 
 
Anyagfelhasználás: 
~ 175 ml/m² rétegenként sima 
alapfelület esetén. Pontos 
anyagszükséglet mintafelület 
készítésével határozható meg. 
 
Feldolgozási hőmérséklet: 
+ 5 0C felett legyen az alapfelület és 
a környező levegő hőmérséklet. 
 
Száradási idő: 
200C és 65 % relatív páratartalom 
esetén 4-6 óra múlva felületszáraz 
és átfesthető. Teljesen kiszáradt és 
ígénybevehető 3 nap után. 
 
Figyelem: Az átlapolások elkerülése 
érdekében nedves a nedvesre 
feldolgozási technikával dolgozzuk. 
Az alapfelület típusának megfelelő 
alapozót használjuk. A fent megadott 
színezőfestéken kívűl más 
festékanyagokkal ne keverjük hozzá. 
 
 
 

 
 
Alkalmas alapfelületek Termékleírás 

Az alapfelület szennyeződésektől, 
porló-málló részektől mentes és 
száraz legyen. 
Normál nedvszívóképességű, 
szilárd, hordképes, szívóképes 
vakolatokat alapozás nélkül 
átfesthetünk. Durva, porózus, porló 
erős nedvszívású vakolatokat 
CapaSol LF-el alapozzuk le. 

Feldolgozás 

 
Gipszvakolatok, gipszkartonlapok, 
gipsz építőlapok: 
Sima fénylő felületeket kissé 
átcsiszolni, portalanítani. A 
nedvszívó felületeket Caparol 
Mélyalapozó LF-el vagy CapaSol LF-
el alapozzuk le. Sima, tömör, fénylő 
felületeket Caparol Haftgrund-dal 
tapadásjavító alapozóval alapozzuk 
le. 
 
Pórusbeton:
Alapozás Capaplex 1:3 vízzel 
hígítva. 
 
Vakolatlan mészhomokkő és 
téglafalak: 
Előkészítés nélkül átvonhatók. 
 
Hordképes bevonatok:
Matt gyengén szívó rétegeket 
közvetlenül át lehet festeni. 
Fénylő, lakkozott felületeket fel kell 
csiszolni és Capagrund LF-el 
alapozni. 
 
Nem hordképes bevonatok: 
Nem hordképes lakk, és diszperziós 
bevonatokat kell távolítani. Gyengén 
szívó sima felületeket alapozzuk 
Capagrund LF-el. Nem hordképes 
ásványi bevonatokat el kell 
távolítani, portalanítani kell és 
alapozás Caparol Mélyalapozó TB-
vel. 
 
Enyves festékbevonatok: 
Alapig lemosni, alapozás Caparol 
Mélyalapozó TB-vel. 
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Bevonat nélküli farost vagy 
papírtapéták: 
Előkezelés nélkül bevonhatók. 
 
Nem tapadó tapéták: 
Maradéktalanul el kell távolítani. 
Enyvmaradványokat lemosni és 
Caparol Mélyalapozó TB-vel 
alapozni. 
 
 
 
 

Penészesedett felületek: 
A szennyezett felületeket 
mechanikusan megtisztítani, aztán 
Capatox-al átmosni és hagyni jól 
kiszáradni. Fedőfestés erősen 
szennyezett felületek esetén Indeko-
W-vel vagy Fungitex-W penészgátló 
falfestékkel. 
 
Nikotin, víz, korom vagy olajfoltos 
felületek: 
Izoláló szigetelő alapozás Caparol 
Aquasperrgrund-dal. Erősen 

szennyezett felületeket IsoDeck 
falfestékkel bevonni. 
 
Kisebb hibás felületek: 
Megfelelő előkészítés után Caparol 
Akkordspachtel glettanyaggal előírás 
szerint kijavítani és szükség szerint 
alapozni kell. 
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