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FFEEEELLIINNGGSS  MMIINNTTÁÁZZÓÓFFEESSTTÉÉKK 
((FFEEEELLIINNGGSS  EEFFFFEECCTT  PPAAIINNTT))  

  
 

  
 

  
 
* lassan szárad, könnyen mintázható 
* különleges felületek alkotója, 
   akár a parafát is utánozza 
 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Teljesen matt, akrilát-alapú áttetsző mintázófesték. Előzőleg a Feelings Beltéri Falfestékkel 
(Feelings Interior Paint) festett beltéri helyiségek mintázó festésére. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Lakóházak, kereskedelmi -és raktárépületek beltéri falainak és mennyezeteinek mintázó 
festése. Nem alkalmas ajtók és bútorok festésére. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        CCAAPP  
SSzzíínneekk::  aa  FFeeeelliinnggss  MMiinnttáázzóóffeessttéékk  sszzíínnsskkáállaa  ééss  aa  TTiikkkkuurriillaa  

SSyymmpphhoonnyy  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzíínneeii  
  AA  FFeeeelliinnggss  MMiinnttáázzóóffeessttéékk  vvééggssőő  sszzíínnee  ffüügggg  aazz  aallaattttaa  ffööllffeesstteetttt  FFeeeelliinnggss  BBeellttéérrii  

FFaallffeessttéékk  ((FFeeeelliinnggss  IInntteerriioorr  PPaaiinntt))  sszzíínnééttőőll..  AA  sszzáárraaddááss  uuttáánnii  vvééggssőő  sszzíínn  
bbiizzoonnyyooss  eesseetteekkbbeenn  ssööttéétteebbbbnneekk  llááttsszzóóddhhaatt  aa  sszzíínnmmiinnttáánnááll..    

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    tteelljjeesseenn  mmaatttt  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      13-18 m2/liter  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll  
  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  
          mmiinnttáázzááss  mmiinnttáázzóóhheennggeerrrreell  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  1122  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  kkbb..  eeggyy  nnaapp  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
MMoosshhaattóóssáágg::        ttűűrrii  aa  nneeddvveess  ttöörrllőőrruuhháávvaall  vvaallóó  ttöörrlléésstt  
HHőőttűűrrééss::        8855°°CC  ((IISSOO  44221111--33))  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  1199%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,11  kkgg//ll  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      772222  00660011  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  1155--2233°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  3300--7700%%..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket, a laza, lepergő rétegeket. Egyenlítse ki a felületi egyenletlenségeket 
Presto vagy Spakkeli glettel, majd száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa 
el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel 2 réteg Feelings Beltéri Falfestéket (Feelings 
Interior Paint).  
Korábban festett felületek: 
Mossa le a felületet fölhígított Maalipesu tisztítófolyadékkal, óvatosan öblítse le, és hagyja 
megszáradni azt. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes és kemény 
festékrétegeket csiszolja mattra. A csiszolás után portalanítsa a felületet. A repedéseket, 
töréseket és az egyenletlen felületi részeket töltse föl és egyenlítse ki Presto vagy Spakkeli 
glettel, majd száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor 
keletkezett port. Hordjon föl 2 réteg Feelings Beltéri Falfestéket (Feelings Interior Paint).  
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Javaslatos próbafestést végezni egy 
kartonlapon. A termék áttetsző mivolta fokozásának céljából hígítsa azt 10-20%-ban vízzel. 
Hordja fel a terméket vékony rétegben hengerrel. A termék fölhordása után azonnal 
mintázza a felületet egy mintázóhengerrel, egyirányú mozdulatokkal. Ne használja a hengert 
oda-vissza irányított mozdulatokkal. Mintázza a felületet egyszerre egy kb. 1m hosszú 
sávban. Minden mintázó hengerezés után tisztítsa le a hengert egy kartonlapon 
végiggörgetve.  
  
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 Feelings Mintázófesték kb. 1 hónap alatt éri el a végső kikeményedést és tartósságot, ezért 
a felületet a festéstől számított egy hónapig lehetőleg ne tisztítsa. 
Ha mégis szükséges a tisztítás, tegye azt egy puha kefével, egy enyhén nedves törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha 
törlőruhával. A tisztítás után öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó 
utasításait a mosogatószer adagolásával kapcsolatosan. 
 
FELÚJÍTÁS: A Feelings Mintázófestékkel festett felületeket Feelings Beltéri Falfestékkel 
(Feelings Interior Paint) lehet felújítani. 
 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): 200 g/l (2010).  
A termék max. 200g/l VOC-t tartalmaz. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..    
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 
 
 
 
 


