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Vizes diszperzi-
ós kötõanyagú, válo-

gatott töltõanyagokat tartal-
mazó, több színben és bázisban

gyártott beltéri falfesték. A TOSCANA 1x1
számítógépes színkeverõ berendezésünkkel ki-

válóan színezhetõ, színkártyánk alapján 1110 szín vá-
lasztható.

Próbálja ki honlapunkon a színezõ programot!

–  A festék kiváló fedõképességû, egy rétegben is teljes 
takarást biztosít.

–  A bevonat jó lég- és páraáteresztõ, lemosható, dörzsálló,
higiénikus, könnyen tisztítható. 

– Gombaölõt és penészgátlót tartalmaz, konyhában és 
fürdõszobában is megbízhatóan alkalmazható.

–  Cseppmentes konzisztenciája következtében 
mennyezetre is kényelmesen felhordható. 

–  Dekoratív megjelenésû, matt, tartós felületet ad. 
–  Környezetkímélõ, vízzel hígítható, az egészségre 

ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

Alkalmazható beltérben

Beton, simított vakolat, farostlemez, gipszkarton, gipszes
vakolat felületek, valamint üvegszálas és fûrészporos tapé-
ták festésére, stb. lakó- és középületekben egyaránt. Op-
timálisan beállított alkalmazástechnikai tulajdonságainak 
köszönhetõen  – kényelmes, 

– gyors, 
– tiszta
– szagtalan

Felületelõkészítés

A TOSCANA 1X1 beltéri festék felhordása elõtt a pergõ, laza,
gyenge szilárdságú részeket, rétegeket el kell távolítani, az
esetleges vakolat-hibákat ki kell javítani. Az elégtelen tapa-
dású korábbi festék-rétegeket szintén el kell távolítani, majd
a falfelületet – célszerûen jó páradiffúziójú glettanyaggal, pl.
Breplasta, Falon porglett- kiegyenlíteni, átsimítani. 

Tapétázott, valamint porózus, erõsen
szívó alapfelületek esetén a festés elõtt öt-
szörös mennyiségû vízzel hígított Vliesin Fixatív-val alapo-
zás szükséges. 

Felhordás

A TOSCANA 1X1 egyrétegû falfesték ecsettel, illetve hengere-
zéssel hordható fel. A felhordási módnak leginkább megfele-
lõ konzisztencia beállításához a festék legfeljebb 10% vízzel
hígítható. A színezett termék színhatását, a kiválasztott szín
megfelelõségét célszerû elõször próbafelületen ellenõrizni. A
színazonosság érdekében az egybefüggõ felületekhez
szükséges teljes anyagmennyiséget -különbözõ gyártási
dátumú kiszerelések esetén feltétlenül- homogenizálni kell.
Kiadósság: 8 – 10 m2/ liter
A festékbevonat száradási ideje +20°C hõmérsékle-
ten, 55% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra.
Felhordási hõmérséklet-tartomány: +5 – +30 °C
A munkaeszközök a festék megkötése elõtt vízzel tisztíthatók.

Egészség- és környezetvédelem

A TOSCANA 1x1 falfesték rendeltetésszerû felhasználás esetén az egészség-
re veszélyt nem jelent, a vonatkozó jogszabály szerint egészségügyi veszé-
lyesség szerint nem osztályozható, megjelölésre nem kötelezett.
Felhasználásakor a festési munkák során szokásosan érvényes higiéniai kö-
vetelményeket és munkabiztonsági elõírásokat kell betartani.
Tûzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tûzveszélyes.
Csomagolás
Mûanyag vödörben, 5 literes egységekben

Tárolás
Jól lezárt csomagolásban, hûvös, száraz, fedett helyen.
Fagyveszélyes! 

Szavatossági idõ
Eredeti, bontatlan csomagolásban, az elõírt tárolás mellett a gyártástól 
számított 24 hónap.     
Kermi eng. szám: E -2006/000295-1 

Gyártó:

Építôanyagipari ZRt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13. 
telefon: 215-0446, fax: 216-1444
e-mail: info@kemikalrt.hu    
www. kemikalrt.hu 
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