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TTAAIIKKAA  GGYYÖÖNNGGYYHHÁÁZZFFEESSTTÉÉKK  

((TTAAIIKKAA  OOPPAAQQUUEE  PPEEAARRLL  PPAAIINNTT))  
  
 

 
 

 
 
 
* különleges gyöngyházas hatás 

      * 14 színárnyalatra keverhető 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású, színezhető akrilát festék, mellyel gyöngyházfényű hatást lehet elérni. Beltéri 
falak, bútorok, stb. festésére, mely felületeken különleges gyöngyházas hatást szeretne 
létrehozni. Alkalmas új felületek első és javító festésére, valamint korábban alkid,  
katalizátoros festékkel kezelt, vagy lakkozott felületek festésére. A megfelelő megvilágítás 
felerősíti a dekoratív hatást. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri fa, faforgácslemez, beton, vakolt, glettelt, gipszkarton, fém, stb. felületek festése.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        HHMM  ((eezzüüsstt  sszzíínnűű))  ééss  KKMM  ((aarraannyy  sszzíínnűű))  
SSzzíínneekk::        aa  TTaaiikkaa  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllfféénnyyeess  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      6-8 m2/liter/réteg  

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,222255  ll,,  00,,99  ll,,  22,,77  ll    
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  mmiinnttáázzóóhheennggeerr,,  sszzóórrááss  

HHeennggeerrrreell  vvaallóó  ffeellhhoorrddááss  eesseettéénn  hhaasszznnáálljjoonn  rröövviidd  sszzőőrrűű  
hheennggeerrtt..  KKüüllöönnbböözzőő  ffeellüülleettii  mmiinnttáákk  aallkkoottáássááhhoozz  
hhaasszznnáálljjoonn  eeggyy  kkeefféétt,,  sszziivvaaccssoott,,  mmiinnttáázzóóhheennggeerrtt,,  ssttbb..  
HHaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórrááss  eesseettéénn::    
sszzóórróóffeejj  mméérreettee::  11,,88  mmmm,,    
hhííggííttááss::  mmaaxx..  4400%%--bbaann  vvíízzzzeell..  

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  11  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  66--88  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
    
MMoosshhaattóóssáágg::        ttööbbbb,,  mmiinntt  55000000––sszzeerr  ssúúrroollhhaattóó    
HHőőttűűrrééss::        8855°°CC,,  IISSOO  44221111--33    
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  3355%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,11  kkgg//ll  ((sszzíínneezzeettlleennüüll))  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      885588  66008855//66008866  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  1100°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  KKiisssséé  aallaaccssoonnyyaabbbb  
hhőőmméérrsséékklleett  ((kkbb..  1155°°CC))  ééss  vviisszzoonnyyllaagg  mmaaggaass  ((5500--7700%%))  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt  aa  ffeessttéékk  
llaassssaabbbbaann  sszzáárraadd,,  eezzéérrtt  kköönnnnyyeebbbb  vveellee  ddoollggoozznnii..    
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Festetlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
lepergő rétegeket, a megfelelő tapadás biztosítása érdekében.  
 
Fa felületek:  
A fában lévő csomókat és környéküket kezelje Oksalakká-val. Alapozza a felületet Feelings 
Bútorfesték Alapozóval (Feelings Furniture Primer), vagy Otex Tapadó Alapozóval (Otex 
Adhesion Primer). Az új, tiszta, és jó állapotban lévő fa felületeket festheti rögtön Taikával. 
 
Fém felületek: 
Alapozza a fém felületeket Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer). 
 
Falfelületek: 
Ha szükséges, egyenlítse ki a felületet a megfelelő töltőanyaggal, majd száradás után 
csiszolja meg a javított felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel a 
felületre két réteg Tikkurila akrilát latex festéket, mint pl. A Feelings Beltéri Falfesték 
(Feelings Interior Falfesték). 
 
Korábban festett felületek: 
A korábban már festett felületeket mossa le Maalipesu-val, és óvatosan öblítse le vízzel. 
Hagyja a felületet megszáradni. 
 
Fa felületek: 
Távolítsa el a laza, lepergő festék- és lakkrétegeket egy kaparóvassal. A kemény és a fényes 
felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. A töréseket, lyukakat és repedéseket töltse ki 
a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd a javított részeket száradás után csiszolja meg. A 
festékmentes részeket alapozza meg. A nitrocellulóz lakkal festett felületek alapozására az 
Otex Tapadó Alapozó (Otex Adhesion Primer) használata javasolt. 
 
Falfelületek: 
Csiszolja le a kemény és fényes felületeket mattra. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett 
port. A töréseket, lyukakat és repedéseket töltse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd 
a javított részeket száradás után csiszolja meg. A festékmentes részeket alapozza meg. 



 
  Termékleírás 
  2006.09.14. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 
 

 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. A festék felhordása előtt próbafestés javasolt. 
  
BBúúttoorr,,  ssttbb  ffeessttééssee::  HHoorrddjjoonn  ffeell  kkéétt  rréétteegg  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékkeett  eeccsseetttteell,,  hheennggeerrrreell,,  vvaaggyy  
sszzóórráássssaall..  NNaaggyyoobbbb  ffeellüülleetteekkeenn  éérrddeemmeess  eellőősszzöörr  hheennggeerrrreell  ffeesstteennii,,  mmaajjdd  eeccsseetttteell  eellssiimmííttaannii  aa  
ffeellüülleetteett..  HHaasszznnáálljjoonn  jjóó  mmiinnőőssééggűű  mműűaannyyaaggsszzáállaass  eeccsseetteett..  AA  ggyyöönnggyyhháázzaass  hhaattááss  nnaaggyysszzeerrűűeenn  
éérrvvéénnyyeessüüll  aazz  eeccsseettvvoonnáássookkbbaann..  
  
FFaallffeessttééss//mmiinnttáázzóó  ffeessttééss::  FFaallffeellüülleetteekkeenn  aa  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékk  aakkkkoorr  mmuuttaatt  lleeggjjoobbbbaann,,  hhaa  
ccssaakk  aa  ffaall  eeggyy  rréésszzéétt  ddeekkoorráálljjáákk  vveellee  ééss  aazz  aallaappoozzóókkéénntt  hhaasszznnáálltt  aakkrriilláátt  llaatteexx  ffeessttéékk  iiss  lláátthhaattóó  
mmaarraadd  aa  ffaallffeellüülleett  eeggyy  rréésszzéénn  //  eeggyyeess  rréésszzeeiinn..  AA  TTaaiikkaa  sszzíínnkkáárrttyyáábbaann  ttaallááll  oollyyaann  sszzíínneekkeett,,  
aammeellyyeekk  kkeelllleemmeess  hhaarrmmóónniiáátt  aallkkoottnnaakk  aa  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékk  kkiivváállaasszzttootttt  sszzíínneeiivveell..  HHoorrddjjaa  
ffeell  aa  TTaaiikkaa  GGyyööggyyhháázzffeessttéékkeett  hheennggeerrrreell  eeggyysszzeerrrree  kkbb..  11  mm22--eenn,,  mmaajjdd  hhaa  aa  ffeellüülleetteetteenn  
kküüllöönnlleeggeess  hhaattáásstt  sszzeerreettnnee  eelléérrnnii,,  mmiinnttáázzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  rrööggttöönn  aa  ffeessttééss  uuttáánn  kküüllöönnbböözzőő  ffaajjttaa  
hheennggeerreekkkkeell,,  kkeefféékkkkeell,,  sszziivvaaccssookkkkaall,,  ssttbb..  TTeelljjeesseenn  hhoommoofféénn  ffeellüülleetteett  nneemm  lleehheett  eelléérrnnii..  
  
AA  ffeessttééss  aallaatttt  vvééddjjee  aa  sszzeeggééllyylléécceekkeett  ffeessttőősszzaallaaggggaall..  AA  ffeessttőősszzaallaaggoott  aa  ffeessttééss  bbeeffeejjeezzééssee  uuttáánn  
aazzoonnnnaall  ttáávvoollííttssaa  eell..  HHaa  eeccsseetttteell  hhoorrddjjaa  ffeell  aa  tteerrmméékkeett,,  eeggyysszzeerrrree  kkiiss  ffeellüülleetteenn  ffeesssseenn,,  mmaajjdd  
ffeejjeezzzzee  bbee  aa  mmuunnkkáátt  hheennggeerrrreell..  IIllyyeenn  mmóóddoonn  aa  ffeessttééss  sszzéélleeiitt  kkeevvééssbbéé  éésszzrreevveehheettőővvéé  tteehheettii..  
HHoorrddjjoonn  ffeell  kkéétt  rréétteegg  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékkeett,,  mmiinnttáázzóó  ffeessttééss  eesseettéénn  eeggyy  rréétteeggeett..  
  
MMeeggjjeeggyyzzééss::  
AA  nnaaggyy,,  ssiimmaa  ééss  eeggyyeennlleetteess  ffeellüülleetteekk  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékkkkeell  vvaallóó  lleeffeessttééssee  sszzaakkéérrtteellmmeett  
ééss  ttaappaasszzttaallaattoott  iiggéénnyyeell..  AA  kkeerreesszzttvvoonnáássooss  tteecchhnniikkaa,,  vvaaggyy  aa  hheennggeerreezzééss  aa  kkeezzddőőkk  sszzáámmáárraa  
sseeggííttssééggeett  jjeelleenntthheett  aakkáárr  nnaaggyyoobbbb  ffeellüülleetteekk  ffeessttééssee  eesseettéénn  iiss..  
  
AA  TTaaiikkaa  GGyyöönnggyyhháázzffeessttéékk  rreemmeekküüll  mmeeggffeelleell  ssaabblloonnoozzáásshhoozz,,  vvaaggyy  ccssííkkoozzóó  ffeessttéésshheezz  iiss..  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
szappanos 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 finoman, egy nedves 
törlőruhával. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha 
szivaccsal vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos  
(pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse 
le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával 
kapcsolatosan. 
 
FELÚJÍTÁS: 
Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó használati utasításokat. Ha szükséges, a 
mintázott falfelületeket vízhígítású falfestékkel festheti át. A Taika Gyöngyházfestékkel 
festett/mintázott bútorokat Feelings Bútorfestékkel (Feelings Furniture Paint) festheti át. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  HHaasszznnáálljjaa  aa  tteerrmméékkeett  kköörrüülltteekkiinnttőőeenn..    
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 
 
 


