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LIFE – LINEA Beltéri Falfesték 

 

 
Terméktípus 
Vízhígítású diszperziós festék polimer kötőanyaggal beltéri falfelületek festésére. Rendkívül alacsony illékony 
szerves vegyület tartalom jellemi, nem tartalmaz nehézfémeket. Könnyen felhordható, a MIXLINE színező 
rendszerben számos pasztellszínre színezhető. Kiválóan páraáteresztő bevonatot képez, mely száraz 
dörzsölésnek jól ellenáll. Figyelem: a nedves szivaccsal vagy törlőruhával való áttörlés puhíthatja a 
festékrétegeket, illetve előidézheti annak sérülését. Összetétel: vízbázisú polimer kötőanyag, pigmentek, 
speciális adalékanyagok. 
Alkalmazási terület 
Olyan lakó- és irodaépületek, iskolák, kórházak, szállodák, öregotthonok és egyéb középületek beltéri falainak és 

mennyezeteinek védelmet nyújtó és dekorációs festésére alkalmas, ahol nem követelmény a moshatóság vagy a 

nedves dörzsállóság. Finomvakolatok festésére alkalmas, mint pl. glettelt, tapétázott, gipszkarton, faforgács – és 

farostlemez, és beton felületek. A termék felhordható jó tapadással rendelkező diszperziós vagy emúlziós 

festékrétegre és jól tapadó finomvakolatokra. A termék nem alkalmas korábban kréta alapú (vízben oldódó) 

bevonattal és mész alapú festékkel kezelt felületek festésére. 

 

MŰSZAKI ADATOK  

Kötőanyag típusa Alkid gyanta 

Sűrűség 1,61 – 1,66 g/cm3 

Szárazanyag-tartalom 64,37% (3o perc 105oC-on) 

Kiadósság Kb. 160 – 200 ml/m2 (két réteg) sima felületeken, középszőrű 
hengerrel felhordva. 
A valós kiadósság függ a festendő felület érdességétől és 
nedvszívásától. Pontos kiadósság a festés helyszínén mérhető fel. 

PVC ~ 91 

Optimális szárazréteg-vastagság 60 µm (2 x 30 µm) 

Száradási idők Érintésszáraz: kb. 50 perc 
Átfesthető: 4-6 óra elteltével 

Alapozás Normál nedvszívó képességű felületek: 
mész-cement vakolatok, jó minőségű 
beton, gipszkarton lemezek  

A festék 1:5 arányban, 
vízzel hígított változata 
 

Felhordás Rövidszőrű henger (a sarkokban és az éleknél ecset használható). 

Festendő felület Megfelelően előkészített falfelület. 

Hígító Víz, max. 10%-os hígításban 

Viszkozitás, KU Tixotrópikus formula 

Szárazréteg 
tulajdonságai 

Nedves dörzsállóság Nem ellenálló 

Fényességi fokozat Matt 

VOC (illékony szerves vegyületek) EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a 30 g/l 
(2010). A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz. 

Kiszerelés 5 l; 15 l (műanyag vödör) 

Tárolás Fagytól és közvetlen napsütéstől védendő. 

Szavatossági idő 18 hónap, gyárilag lezárt kannában, beltérben tárolva. 
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Színek 

Fehér 1503, a MIXLINE színező rendszer pasztellszínei. Life Toner segítségével pasztellszínekre keverhető 

(max. 200 ml per 15 l fehér festék). 

 

Felület előkészítése 

A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól és más szennyeződésektől mentes. Távolítsa el a felületről a 

rozsdát, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződéseket. A korábban festett felületekről távolítsa teljes 

egészében a vízben oldódó dekoratív bevonatot és a mész alapú festéket. Csiszolja mattra a korábbi fényes 

festékréteget (olajfesték, lakk, zománcfesték). A penésszel fertőzött felületeket festés előtt kezelje a 

megfelelő penészeltávolító szerrel. 

 

Felhordási körülmények 

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Normál körülmények között (20oC és 65%-os relatív páratartalom), 

a frissen felhordott glett és finomvakolat festés előtt kb. 1 napos száradási időt igényel minden mm 

rétegvastagságra. A friss beton csak 4 hét teljes száradási és kikeményedési idő után festhető.  

 

Felhordás 

Csak felhordás előtt keverje fel a festéket. Szükség esetén hígítsa vízzel, max. 10%-ban, az optimális 

felhordási viszkozitás eléréséig. FIGYELEM! Hígítás következeztében nagymértékben csökken a festék 

fedőképessége. 

A színeltérések elkerülése végett keverje össze egy nagy tartályban a festőmunkához szükséges azonos színű, 

teljes festékmennyiséget. Nagy felületeknél, ahol a színkiegyenlítés a nagymennyiségű festék miatt egy réteg 

számára sem biztosítható, keverjen össze legalább három kannányi festéket. Amikor az így bekevert festék 

egyharmada elfogyott, keverjen hozzá újabb adagot. Egyazon gyártási sorozatból származó hígítatlan fehér 

festék esetén a színkiegyenlítés nem szükséges. 

A festési munkálat megkezdése után nem ajánlott a festéket hígítással, színezék hozzáadással, stb. javítani. 

Nagy felületetek festése előtt ajánlott kiadósság-felbecsülést segítő tesztfestést végezni. 

Hordja fel a terméket 2 rétegben, hosszúszálú szőrme, vagy textil festőhengerrel (szálhossz 18-20 mm, 

henger anyaga lehet: természetes vagy műszőrme, vestan, nylon, perlon vagy poliészter, műszálas szövet), 

vagy diszperziós festékek felhordására alkalmas ecsettel. Hengerrel való felhordásnál használjon megfelelő 

festőtálcát. Egy adott falfelületet ajánlott egyazon munkamenetben, szünet nélkül lefesteni. Sarkokban és a 

nehezen elérhető helyeken ecset vagy kisméretű henger használható. 

 

Festőszerszámok tisztítása 

Használat után mossa le azonnal a festőszerszámokat vízzel. 

 

Egészségügyi és biztonsági osztályozás 

Mindig tartsa szem előtt a építkezési és festési munkálatokra vonatkozó utasításokat és előírásokat. A 

termék felhordása nem igényel speciális munkavédelmi intézkedéseket. 
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Környezetvédelem és hulladékkezelés 

Folyékony hulladék: EWC kód: 08 01 12. A folyékony hulladékot nem dobható háztartási hulladéktárolóba, 

nem önthető csatornába vagy folyóvízbe. Száradás és kikeményedés után építkezési hulladékként kezelendő: 

EWC kód 17 09 04. Megfelelő tisztítás után a száraz, kiüresedett kannák újrahasznosíthatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORGALMAZZA: 

DEJMARK 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@dejmark.com www.dejmark.hu  
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