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FFEEEELLIINNGGSS  BBEELLTTÉÉRRII  FFAALLFFEESSTTÉÉKK  
((FFEEEELLIINNGGSS  IINNTTEERRIIOORR  PPAAIINNTT))  

  
  

 

 
 

  
            
            **  mmoosshhaattóó  ffeellüülleetteett  aadd  

 * többezer színre keverhető 
 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású akrilát latex falfesték beltéri használatra. Jól mosható felületet képez. Vakolt, 
glettelt, beton, tégla, gipszkarton, MDF, tapétázott, stb. felületek festésére. Alkalmas új és 
korábban vízhígítású vagy alkid tartalmú festékkel kezelt felületek újrafestésére. A Feelings 
Beltéri Falfesték szintén ajánlott a Feelings Mintázófesték alapozó festékének. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri falak és mennyezetek festése. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC  
SSzzíínneekk::        ffeehhéérr,,  aa  TTiikkkkuurriillaa  SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      nem nedvszívó felületek:  

       10-12 m2/liter/réteg,  
          nedvszívó felületek:  

           7-9 m2/liter/réteg 
AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  lliitteerr,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmaaxx..  1100%%--bbaann  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  
          AAiirrlleessss  sszzóórrááss  eesseettéénn::    

ffúúvvóókkaamméérreett::  00,,001177””--00,,002211””,,  
hhííggííttááss::  00--1100%%--bbaann..  

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  11--22  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
  
MMoosshhaattóóssáágg::        ttööbbbb,,  mmiinntt  55000000––sszzeerr  ssúúrroollhhaattóó  ((SSFFSS  33775555))  
HHőőttűűrrééss::        8855°°CC  ((IISSOO  44221111--11,,  44221111--33))  
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  4400%%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,33  kkgg//ll,,  IISSOO  22881111  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      772211  66000011//66000033  
  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az 
esetleges penész eltávolítására. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az 
egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. A fényes felületeket és 
a javított felületeket csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően 
elő van készítve a festéshez. A korábban már festett felületeken lévő üres foltokat pontozó 
mozdulatokkal alapozza a Feelings Beltéri Falfestékkel. Erős színek alá színezett alapozó 
használata ajánlott. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 10%-
ban vízzel. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással két rétegben a felület 
teljes egészére.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap 
alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet 
rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt egy száraz, vagy enyhén 
nedves törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet egy száraz kefével, portörlővel. Az elszennyeződött 
felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel (pl. mosogatószeres vízzel) átitatott 
törlőruhával. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen. Kövesse a gyártó utasításait a 
mosószer adagolásával kapcsolatosan. 
 
 
FELÚJÍTÁS: a Feelings Beltéri Falfestékkel kezelt felületeket Feelings Beltéri Falfestékkel, 
vagy hasonló vízhígítású termékkel lehet felújítani. 
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IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 30g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  KKöörrüülltteekkiinnttőőeenn  bbáánnjjoonn  vveellee,,  kkeerrüülljjee  aa  bbőőrrrreell  vvaallóó  
ttaarrttóóss  éérriinnttkkeezzéésstt  ééss  aa  ffeessttéékkppeerrmmeetteett  nnee  lléélleeggeezzzzee  bbee..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani. 
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 


