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Muresko Premium 110
Kíváló mínőségű silacryl homlokzatfesték. Ásványi jellegű, kítűnően 
diffúzióképes, kíváló vízlepergető. 
 
 
 
 
 
Felhasználás: 
Kíváló mínőségű homlokzatfesték 
sima és struktúrált alapfelületekre. 
Az egyedülálló silacryl-bázis olyan 
épületfizikai jellemzőket tesz 
lehetővé, mint magas pára- és 
kielégítő Co2 átbocsátás melletti 
kíváló nedvesség elleni védelem. 
A silacryl-bázis ezen felül a kíváló 
mínőségű tiszta 
akrilátfestékeknek megfelelő 
idjárásállóságot, károsodással 
szembeni stabilitást és tapadást 
biztosít azonos 
színgazdagságban. 
Durva vakolaton Muresko 
hígítástól függően 
strukturamegtartó vagy 
kiegyenlítő bevonatot 
eredményez. 
 
Tulajdonságai: 

- Vízzel hígítható 
- Környezetbarát, enyhe 

illatú 
- Időjárásálló 
- Vízlepergető a DIN 4108 

szerint 
- lúgoknak ellenáll, ezért 

elszappanosíthatatlan 
- Könnyen feldolgozható 
- Kíválóan fedi a 

csúcsokat és az éleket 
-  algáásodás és 

gombásodás ellen védett 
 
Jellemzői: az EN 1062 szerint: 
Száraz rétegvastagság:  
150-200 μm  
Maximális szemcseméret  
<100 μm  
 
 

Páradiffúziós érték(sd-érték): 
<0,14 m  
 
Vízáteresztő képesség: 
W ≤0,1(kg/(m2 h0,5))  
 
Kötőanyag: 
Szilikongyanta és tiszta akrilát 
diszperzió. 
 
Sűrűség: 
kb. 1,5 g/cm³ 

 
Szín: 
Fehér 
Muresko Alpinacolor, vagy AVA-
Amphibolin színezőfestékkel 
színezhető. 
Színezéskor színkülönbségek 
elkerülésére a szükségelt teljes 
mennyiséget össze kell keverni. 
Megrendelésre gyárialag színezve 
szállítható. 
Muresko a ColorExpress 
rendszerben gépileg valamennyi 
járatos színkollekció szerint 
színezhető. 
Briliáns, intenzív színek pl. sárga, 
narancs, piros stb. csekélyebb 
fedőképességgel bírnak. 
Ezért ajánlatos ilyen színek 
esetén  hasonló színű fedőképes, 
fehér bázisú, pasztelszínnel 
előfesteni. 
Esetleg egy második fedőfestés is 
szükséges lehet. 
 
Fényességi fokozat: 
Matt   
Tárolás: 
Hűvös, de fagymentes helyen.  
 
Kiszerelés: 
Standardáru 2,5 liter, 5 liter, 10 
liter 

ColorExpress 1,25 liter, 2,5 liter, 5 
liter, 7,5 liter, 10 liter 

Termékleírás 

 
 
 
Feldolgozás 

Rétegfelépítés: 
Az esetleges gomba- vagy 
algaréteget vízsugárral a 
vonatkozó hatósági előírások 
figyelembevételével eltávolítani. A 
felületeket Capatox-al átmosni és 
száradni hagyni. 
Alapozó és közbenső festék: 
Muresko, maximálisan 10 % 
vízzel hígítva. 
 
Fedőfesték: 
Muresko Premium max. 5%-ban 
vízzel hígítva.  
 
Felhordás módja: 
Feldolgozható ecsettel, hengerrel, 
vagy airless hengerező eljárással. 
 
Szerszámok tisztítása  
A munkaeszközöket használat 
után vízzel tisztítani. 
 
Felhasználás: 
Kb. 250 ml/m² sima felületre 
munkaműveletként. Durva 
felületre megfelelően több. A 
pontos felhasználás próbafelület 
készítése útján állapítható meg. 
Alsó hőmérséklethatár a 
feldolgozás és a száradás ideje 
alatt: 
+ 5 ºC környező levegőre és az 
alapfelületre vonatkozóan. 
 
 
 
Száradási idő: 
20 ºC-on és 65 % relatív 
páratartalom esetén 4-6 óra 
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múlva felület száraz és átfesthető. 
Átszáradt és terhelhető kb. 3 nap 
múlva. Alacsonyabb hőmérséklet 
és magasabb légnedvesség ezt 
az időt meghosszíbbítják. 
 
Figyelem: 
A látható átlapolások  elkerüllése 
érdekében nedves a nedvesre 
egy munkamenetben kell festeni. 
Nem alkalmas csapadéknak kitett 
vízszintes felületekre. Meglévő ép 
gázbeton felületek festése esetén 
a világossági érték legyen 
nagyobb mint 30 hőszigetelő 
rendszerek esetén pedig mint  20. 
Az olyan homlokzatokon, amelyek 
a természetes időjárási hatások, 
vagy a sajátos helyi feltételek 
következtében a szokásosnál 
alacsonyabb mértékben vannak 
nedvesség hatásának kitéve a 
gombásodás és algásodás 
kockázata növekszik. 
Muresko felületvédelemmel van 
ellátva. Ez a védelem az anyagot 
hosszantartóan, de időben 
behatároltan védi a 
penészedéstől, amelynek tartama 
a helyi feltételektől, mint pl. a helyi 
fertőzöttség fokától és a 
nedvesség általi terheléstő függ. 
Ezért az algásodás és 
gombásodás tartós 
megakadályozása nem 
lehetséges. 
 
Alkalmas alapfelületek és ezek 
előkészítése: 
Az alapfelületnek 
szennyeződésektől, tapadást 
gátló anyagoktól mentesnek és 
száraznak kell lennie. 
 
Mész-cement, cementvakolatok: 
Az új vakolatokat 2-4 hétig 
kezeletlenül állni kell hagyni. A 
javított vakolatrészeknek jól 
megkötöttnek és száraznak kell 
lenniük. Az ép felületeket 
megtisztítani. Alapozás 
Capagrund-al. Erősen porló 
,lisztesedő vakolatokat Caparol 
Tiefgrund TB –vel alapozni. 
 
 

 
 
Tégla homlokzatfalazat: 
Csak az idegen záványoktól 
mentes fagyálló homlokzat 
falazókövek, vagy klinkerek 
alkalmasak átfestésre. A 
falazatnak repedésmentesnek , 
száraznak és sókivirágzástól 
mentesnek kell lennie. Egyszeri 
alapozás Dupa Grund-al. Ha a 
közbenső festés helyenként  
elszíneződik, akkor az oldószeres 
Duparol homlokzatfestékkel kell a 
munkát folytatni. 
 
Beton: 
Elszennyezett vagy perlő helyeket 
tartalmazó betonfelületeket 
mechanikusan, vagy a hatósági 
előírások betartásával 
nagynyomású vízsugárral 
megtisztítani. Durva pórózus, 
szívó,  perlő,máló felületeket 
Caparol Tiefgrund TB-vel 
alapozni. 
 
 
Hőszigetelő rendszerek: 
Új vagy meglévő sértetlen felületű 
diszperziós-,szilikát-, vagy 
szilikongyanta-, esetleg mész- 
cement fedővakolattal ellátott 
rendszereket alkalmas módszerrel 
megtisztítani. Ép diszperziós vagy 
szilikon vakolatokat nagynyomású 
vízsugaras ( max 60 bar) 
berendezéssel tisztíthatjuk. . 
Nedves tisztítás után megfelelő 
kiszáradási időt kell hagyni. Az 
alapozás Amphisilan Putzfestiger-
rel történjen.  
 
Cementkötésű faforgács-lemezek: 
A cementkötésű faforgács-
lemezek magas alkáli tartalma 
következtében, sóvirágzások 
elkerülésére az alapozást Disbon 
481 EP Uniprimer-el kell végezni. 
 
Hordképes lakk- vagy 
diszperziósfesték bevonatok: 
A fénylő felületeket és 
lakkbevonatokat fel kell durvítani. 
Az elszennyezett, krétásodó régi 
festéseket nagynyomású 

vízsugárral a hatósági előírások 
betartása mellett megtisztítani és 
CapaGrund-al alapozni. 
Más fajta tisztísi mód (lemosás, 
átkefélés,) esetén DupaGrud-al 
vagy polisztirol hőszigetelés 
esetén Amphisilan Putzfestigerrel 
kell alapozni. 
 
 
Nem hordképes, ásványi 
festések: 
Csiszolással, lekeféléssel, 
lekaparással, nagynyomással a 
hatósági előírások betartása 
mellett, vagy más alkalmas 
módszerrel maradéktalanul 
eltávolítani. Nedves tisztítás 
esetén a felületeket hagyni kell jól 
kiszáradni. Alapozás 
Dupagrunddal.  
 
Biztonsági előírás: 
S 2 – Gyermekek kezébe nem 
kerülhet 
S 23 – A keletkező permetet nem 
szabad belélegezni 
S 51 – Csak jól szellőztetett 
helyen használható 
 S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel 
azonnal ki kell mosni és orvoshoz 
kell fordulni 
S 28 – Ha az anyag bőrre kerül 
vízzel  
S 29 – Csatornába engedni nem 
szabad 
 
Hulladékelhelyezés:  
Csekély mennyiséget beszáradni 
hagyni , majd a többi 
göngyöleggel együtt a háztartási 
hulladékgyűjtőn ill. az ipari építési 
területen felállított konténeren 
keresztül. 
 
Műszaki tanácsadás: Ez a 
Műszaki Ismertető nem 
foglalkozhat valamennyi, a 
gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok 
festéstechnikai előkészítésével. 
Nehéz esetekben kérje 
szaktanácsadóink részletes és 
egyedi megoldást nyújtó 
javaslatát. 
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