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Termékleírás: A kazein tejből kinyerhető, többféle fehérje keveréke, amely por alakjában bórax-szal együtt a kazeines falfesték 
kötőanyagát adja. 
Az emberiség évezredek óta ismeri azt a tapasztalati tényt, hogy a mész túróval keverve enyvek és festékek 
kitűnő kötőanyagát adja. Az ilyen típusú alkalmazásoknak még ma is sok példáját láthatjuk templomokban, 
múzeumokban, régi épületekben, ami ennek az eljárásnak az időtállóságát bizonyítja. Amiért ma is érdemes a 
kazeines festékeket alkalmazni és receptjeiket továbbfejleszteni, az a tartósságuk mellett a természetbarát 
előállításuk. 

    Összetétel: Különböző szemcseméretű márványliszt, krétapor, kazein, porcelánföld, szóda, metil-cellulóz. 
    Tulajdonságok: • vízzel elkeverhető por 

• könnyen feldolgozható 
• a különböző színű festékek egymással jól 

keverhetők 
• diffúzióképes 
• Kitűnő fedőképesség 

• természetes fehér színét a márványliszt adja, nem 
titánfehér 

• mosható, többször átfesthető 
• kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával 

készül 
•  tartósítószereket nem tartalmaz 

    Felhasználási 
területek: 

Falak és mennyezetek festésére beltéren, szívóképes felületeken, mint vakolatok, kő, beton, fűrészporos tapéta, 
papírtapéta, gipszkarton, rostkötésű gipszlap. Korlátozottan alkalmas régi diszperziós festékek újrafestésére 
(végezzen próbafestést). Nem alkalmas pl. enyv-, mész-, olaj-, latex-festékek, műanyag, fém, és mindenfajta 
sima, nem nedvszívó és tartósan nedves felület festésére. Nedves helyiségekbe ajánljuk a KREIDEZEIT 
mészfestéket (Art.Nr. 888). 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Henger vagy ecset. A festék felhordható Airless-festékszóróval is.  
Homlokzatecset (Art. Nr. P 6080) 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, szívóképes, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és 
krétásodott bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. 
A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa 
el, a hiányos részeket újítsa fel. 
A felületről mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges olajmaradványokat 
távolítsa el. 
Színben átütő részeket sellak szigetelő alapozóval (Art. 234) kezelje. Penészes részeket kezelje szódával (Art. 
Nr. 992) vagy penészgátlóval (Art.Nr. 620). 
 

    
Feldolgozás: Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C.  

 
1. Alapozás 
A kezeletlen, szívóképes alapokat (vakolatok, gipszkarton, rostos gipszlap) kazein alapozóval (Art. Nr. 145) kell 
előkezelni. 
 
2. A festék bekeverése 
A kazeines falfestéket a megadott mennyiségű hideg vízben, fúrógép hajtotta keverőszárral keverje 
csomómentesre. 30 perc pihentetés után alaposan keverje át. 
 
3. Festés 
A festéket vékonyan, egyenletesen vigye fel a felületre. Nedvesen a festék még átlátszó, a végső fedőhatást 
csak a teljes száradás után éri el.  A bekevert festéket egy napon belül fel kell használni. 
 

Vízszükséglet: A festéket kenhető sűrűségűre kell keverni; 
-henger: adjon 550 ml vizet 1 kg festékhez, majd keverés után higítsa legfeljebb 150 ml vízzel.  
-ecset: adjon 650 ml vizet 1 kg festékhez, majd keverés után higítsa legfeljebb 150 ml vízzel.  

Színezés: A kazeines falfestéket bármely KREIDEZEIT pigmenttel színezheti (legfeljebb 10%), színtáblázatokat a 
honlapunkon találhat. Egyéb pigmentek használata előtt ellenőrizze azok lúgállóságát! A pigmenteket a festék 
bekeverése előtt kell a vízben csomómentesen elkeverni, utószínezéshez a pigmentet kevés vízzel  keverje el, 
majd adja a festékhez. 
 

Tippek: Régi diszperziós festékek is átfesthetők, ha a régi festék szilárd, matt és enyhén szívóképes. Elpiszkolódott 
diszperziós festékeket tisztítsa meg, pl. szódával (Art. Nr. 992). A jobb tapadás érdekében adjon a pihentetés 
után 30 ml sáfrányolajat (Art. Nr. 370) a felhasznált festék minden kg-ja után. 
 

Várakozási idő: 20 °C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra után átfesthető. Teljes száradás kb. 24 óra után. 
 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel, vagy meleg szappanlúggal (marseilles-i szappan, 
Art. Nr. 220). 
 

Anyagszükséglet: Sima és normál nedvszívó képességű felület esetén rétegenként 145g márványlisztes kazeinfesték/m2. 
 
 

    Kiszerelés: Art. Nr. 105   2,5 kg  
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Art. Nr. 106      5 kg  
Art. Nr. 107    10 kg  
Art. Nr. 108    25 kg  

    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a festék legalább 3 évig eltartható. 
 

    Hulladékkezelés: A kazeines falfesték komposztálható, vagy szárazon háztartási hulladékként kezelendő. 
 

    Jelölése: Nincs, nem veszélyes. 
 

    Biztonsági 
előírások: 

Még a nem mérgező, természetes alapanyagú festékeket és alapanyagokat is tartsa gyermekek elől jól elzárva! 
A kazeinfestékek feldolgozásuk alatt jellegzetes illatot bocsátanak ki, amely néhány nap alatt megszűnik. 
Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra! 
 

     
Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás 
esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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