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Termékleírás: A régebben általánosan és szinte kizárólagosan használt enyvesfestékek -minden előnyük ellenére- a 
felhasználásra kész diszperziós festékek elterjedésével gyakorlatilag eltűntek a piacról. A hagyományos 
enyvesfestékek kötőanyaga csont-, keményítő- és bőrenyv volt, a KREIDEZEIT enyvesfesték kötőanyaga 
ehelyett metil-cellulóz. Nem tartalmaz semmiféle tartósítószert, ezáltal allergiásoknak különösen ajánlott. Az 
enyvesfesték diffúzióképes, ez a szoba klímáját kedvezően befolyásolja. 
 

    Összetétel: Krétapor, márványliszt, porcelánföld, metil-cellulóz 
    Tulajdonságok: • vízzel elkeverhető por 

• könnyen feldolgozható 
• diffúzióképes 
• kitűnő fedőképesség  
• mosható, többször átfesthető 

• természetes fehér színét a márványliszt adja, nem 
titánfehér 

• tartósítószereket nem tartalmaz 
• szagtalan 
• egyszerűen eltávolítható 

    Felhasználási 
területek: 

Beltéri falak és mennyezetek, pl. fűrészporos tapéta, papírtapéta, gipszkarton, rostkötésű gipszlapok, 
vakolatok és kő festésére. Korlátozottan alkalmas régi diszperziós festékek újrafestésére (végezzen 
próbafestést).  
A KREIDEZEIT enyvesfesték ideális stukkók, mennyezetek festésére, de nem alkalmas olajfestékekre, 
műanyag burkolatokra, nem szívóképes és tartósan nedves felületekre. Nedves helyiségekbe a KREIDEZEIT 
mészfestéket (Art. Nr. 888) ajánljuk. 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Henger vagy ecset. Az enyvesfesték felhordható Airless-festékszóróval is.  
 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, szívóképes, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyves vakolatokat 
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 távolítsa el az esetleges 
olajmaradványokat.  
Színben átütő részeket sellak alapozóval (Art. Nr.234) kezelje. Penészes részeket szódával (Art. Nr. 992) 
vagy penészgátlóval (Art. Nr. 620) kezelje. 

    Festék 
bekeverése: 

Az enyvesfestéket keverje el csomómentesen a megadott mennyiségű hideg vízben, fúrógép hajtotta 
keverőszárral. 30 perc pihentetés után ismét alaposan keverje át, végül közvetlenül festés előtt is keverje meg. 

Vízszükséglet: Kb. 900 ml víz 1 kg enyvesfestékhez. Az adott felületen való jó kenhetőség a cél, így próbafestés után a 
festéket szükség esetén kevés vízzel tovább higíthatja. 

Alapozás: Erősen illetve egyenetlenül nedvszívó felületeket alapozzon KREIDEZEIT kazeines festékalapozóval (Art. 
Nr. 145). 

Feldolgozás: A festéket vékonyan, egyenletesen vigye fel a felületre. Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. Nedvesen a 
festék még átlátszó, a végső fedőhatást csak a teljes száradás után éri el. Bár a  bekevert festék elvileg 2 
hétig eláll, folyamatosan hígul, így célszerű 3 napon belül felhasználni. Hosszabb munkaszünetek alatt takarja 
le a festéket, és közvetlenül felhasználás előtt ismét keverje át. 

Színezés Az enyvesfesték bármely KREIDEZEIT pigmenttel színezhető (legfeljebb 10%), színtáblázatokat a 
honlapunkon találhat. A pigmenteket a festék bekeverése előtt kell a vízben csomómentesen elkeverni, 
utószínezéshez a pigmentet kevés vízzel  keverje el, majd adja a festékhez. 

Felújítás: Az enyvesfesték 2-3 alkalommal átfesthető, ennél több réteg esetén a régi festék leválhat a felületről.  
Felújítás előtt a régi festéket meleg vizes spricceléssel vagy hengereléssel puhítsa meg, spaknival óvatosan 
kaparja le, maradékokat mossa le nedves kefével. Száradás után enyvesfestékkel festhető.  
Az enyvesfestéket ne fesse át más típusú festékkel, mert az megrepedezhet. 

Várakozási idő: 20°C-on kb. 8 óra után átfesthető. Teljes száradás kb. 24 óra után. 
Szerszámok 
tisztítása: 

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

Anyagszükséglet: Sima és normál nedvszívó képességű felület esetén rétegenként 120g enyvesfesték/m2. 
    Kiszerelés: Art. Nr. 118 5 kg  
    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva az enyvesfesték legalább 3 évig eltartható. 
    Hulladékkezelés: Az enyvesfesték 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! Az enyvesfestékek 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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