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WANDFARBE BELTÉRI 

DISZPERZIÓS FALFESTÉK 

 

JELLEMZÉS 
Különleges minőségű, extra fehérségű, 
oldószermentes, jól színezhető, illatosított, vízzel 
hígítható falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, 
jó pára- és légáteresztő. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékkel 
festett belső falfelületek, továbbá fűrészporos tapéta, 
gipszkarton felületek festése. 
 

FELHORDÁS 
 ecsettel, hengerrel 

 javasolt rétegszám: 2-3 réteg 

 

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS 
A festendő felületeknek, tisztának, száraznak, portól 
és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló 
régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell 
távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell 
javítani. Új vakolaton és más erősen szívó felületen ‒ 
pl. gipszkartonon, glettelt felületeken ‒ a 
szívóképesség kiegyenlítésére, valamint a sötétebbre 
színezett. Wandfarbe beltéri diszperziós falfesték 
felhordása előtt a foltosodás elkerülése érdekében 
mindenképp alkalmazzunk diszperziós mélyalapozót. 
A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a 
festést a Wandfarbe beltéri diszperziós falfestékkel, a 
festék alapos felkeverése után. A festék felhordása 
ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 
két, szükség esetén három rétegben. A rétegek 
felhordása között biztosítsunk megfelelő ‒ kb. 2 óra ‒ 
száradási időt. Felhordás során mind a festéknek, 
mind pedig a környezetnek ‒ beleértve a fal 
hőmérsékletét is ‒ legalább +5 °C-osnak kell lennie. 
Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell 
mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív 
oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt 
gondosan le kell zárni. 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Termékcsoport: Diszperziós beltéri falfestékek 

Terméktulajdonságok 

Megjelenés: fehér színű, viszkózus szuszpenzió 

 

 

 
Sűrűség (20 °C): 1,5±0,1 g/cm3 
Nemilló anyagtartalom: min. 54% 
pH érték: 8,0-8,9 
Kiadósság: 6-8m2/ liter két rétegben 
Hígítás: első Rétegben max. 20%, második és 
harmadik rétegben max. 10% vízzel 
Száradási idő 20 °C-on: 2 óra 
Átfesthető 20 °C-on: 2 óra után 
Bevonat tulajdonságok 
Megjelenés: fehér színű, matt felületű, 
egyenletes bevonat 
Tapadás (gipszkartonon): min. 0,5 N/mm2 
Vízgőz áteresztő képesség: magas 
Vízállóság (1 óra): változatlan 
Osztályozás az MSZ EN 13300:2001 szerint: 
Típus: dekorációs 
Kötőanyag: komer diszperzió 
Szín: fehér 
Fényesség: matt 
Szemcseméret: finom 
Nedves dörzsállóság: 4. osztály, nem tisztítható 
Kontraszt arány: 1 rétegben 2 osztály 
   2 rétegben 1 osztály 
VOC tartalom: EU határérték erre a termékre 
(A/a): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l 
VOC-t tartalmaz. 
 

VÁLASZTÉK 
Kiszerelés: 15l, 
 

TÁROLÁS 
Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti 
csomagolásban, +5°C ‒ +25°C hőmérsékleten kell 
tárolni. 
Minőségét megőrzi: bontatlan csomagolásban a 
gyártástól számított 24 hónapig. 
 

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK 
Biztonság 
Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! 


