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Termékleírás: Fa- és fémfelületek arany és ezüst színű, selymes fényű, jól fedő bevonásához. 
A KREIDEZEIT fedőfestékek gyantamentesek, így a diffúziót egyáltalán nem gátolják, a bevonat nem 
repedezik, nem hámlik, rugalmas felülete fokozatosan kopik, míg az alatta levő réteg érintetlen marad, így 
nagyobb nehézségek nélkül, egyszerű tisztítással és újramázolással felújítható. 
Az színezéshez használt arany- és ezüstpigmentek időjárásállóak. 
A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása 
fedőfestékkel nem ajánlott.  
Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C. 
 

    Összetétel: Lenolaj, lenolaj-fedő, faolaj-fedő, balzsam terpentinolaj, talkum, kovasav, ólommentes szárítóanyagok (kobalt-, 
cirkónium-, kálcium-, mangán-szárítóanyagok), pigmentek (arany- vagy ezüstpigment). 
 

    Tulajdonságok: • felhasználásra kész, könnyen 
feldolgozható 

• jól fedő, selymes fényű 
• gyantamentes, rugalmas 
• időjárás- és UV-álló  
• diffúzióképes 
 

• alkalmas gyermekjátékok kezelésére (DIN EN 71, 3. rész 
szerint) 

• izzadság- és nyálálló (DIN 53160 szerint) 
• „high solid” – oldószertartalom 15% alatt 
 

    Felhasználási 
területek: 

Ablakok és fafelületek (főleg kültéren), jól fedő bevonásához, alkalmas vas- és cinkfelületek festésére is. 
A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása 
fedőfestékkel nem ajánlott.  
Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

A fedőfesték feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas. 
 

Megelőző 
felületvédelem: 
(opcionális) 

Kártevők és gombák elleni védelemként kezelheti a fát KREIDEZEIT bórsóval (Art. Nr. 210-214). 
Fémfelületek esetében távolítsa el az esetleges rozsdaréteget drótkefével, csiszolással, majd por- és 
zsírmentesítsen. Beltéren egy, kültéren két réteg rozsdaálló festékkel (Art. Nr. 339) mázolja le, majd hagyja 
több napig száradni. Tiszta vas- és acélfelületeket nem szükséges előkezelni. Kültéri cinkfelületeket legalább 
egy évig hagyja oxidálódni, ezután az oxid-réteget szappanos vízzel, szivaccsal mossa le. 
 

Felület-
előkészítés: 

Csiszolással (P100 - P120) távolítsa el a régi alkidgyanta-, akrilalapú, vagy bizonytalan összetételű 
bevonatokat. A gyantagócokat égesse ki (a gyantafolyások és gyantagócok természetesek, bevonattechnikai 
módszerekkel nem távolíthatóak el hatásosan). A fafelületet csiszolja simára és portalanítsa. Szükség esetén 
alapozó olajjal (Art. Nr. 300) előkezelje a felületet. 
 
Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10ºC. A fedőfestéket alaposan keverje fel. A tárolás alatt az oxidáció 
következtében képződhet egy hártya a felületen, ezt távolítsa el és ne keverje bele a festékbe. 
Az ezüst- vagy aranyszínű fedőfestéket vékonyan és egyenletesen, egy irányba mázolja a felületre. Eltérő 
irányú festékréteg esetén a felület helyenként sötétebb/világosabb lesz. Minden bevonatot az előző száradása 
után vigyen fel. 
 

    Higítás: Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a fedőfestéket balzsam-
terpentinolajjal (Art. Nr. 447) higítani kell. 
Ecset, henger: legfeljebb 10% balzsam terpentinolaj. 
Festékszóró: legfeljebb 20% balzsam terpentinolaj. 
 

 

Bevonatrendszer felépítése  

 A bevonatok felépítése kültéri, kezeletlen fafelület esetében 
1. Első középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a 
felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa. 
2. Második középbevonat: fedőfestékkel (Art. Nr. 1600-1612). 
3. Az arany- (Art. Nr. D 1613) vagy ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket két rétegben mázolja a felületre. 
 
 A bevonatok felépítése beltéri, kezeletlen fa- és fémfelület esetében 
1. Első középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a 
felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa. 
2. Az arany- (Art. Nr. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket egy rétegben mázolja a 
felületre. 
  
A bevonatok felépítése beltéri, kezelt (lakkozott) felületek esetében 
1. A lakkozott felületeket csiszolja le, és portalanítsa.  
2. Középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. 1100-1112), száradás után csiszolja le és portalanítsa. 
3. Az arany- (Art. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket egy rétegben mázolja a felületre. 
 
 A felületek csillogását kültéri falazúr (Art. Nr. 320) alkalmazásával fokozható.  
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A középbevonat kiválasztása 
A fedőfesték elvileg bármilyen színre mázolt alapra felvihető, de az alapszín erősen befolyásolhatja a végső 
színt. Az arany színű fedőfesték a legszebb színt fehér vagy angolvörös színű alapra mázolva adja, míg az 
ezüst színű fedőfestéket fehér vagy galambkék alapra mázolva kapjuk a legszebb eredményt. 
 
Fényező lazúrok 
Beltéren mázolhatjuk az az arany- illetve ezüst színű fedőfestéket alapozó olajjal (Art. Nr. 300) kezelt 
fafelületekre, illetve rozsdaálló festékkel (Art. Nr. 339)  kezelt fémfelületekre is, az eredmény szépen árnyalt  
arany- illetve ezüst színű felület lesz. 

 Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a fedőfestéket 5-15% 
balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) higítani kell. 

Színezés / UV 
védelem: 

A színes fedőfestékek minden arányban vegyíthetőek egymással (akár az arany- és ezüst színűek is 
egymással). Így Ön is egyszerűen előállíthatja a legkülönbözőbb árnyalatokat. 

Tisztítás: A fedőfestett felületeket legalább évente egyszer marseilles-i szappanos (Art. Nr. 220) vízzel, puha 
szivaccsal mossuk le.  
Ha a felület elveszítette a fényét, falazúros (Art. Nr. 320) puha ronggyal törölje át. 

Felújítás: Amennyiben a felület mattá válik, a felület felújítása szükséges. A felületeket marseilles-i szappanos (Art. Nr. 
220) vízzel tisztítsa le, a még fényes részeket csiszolja le (P120-150). A felújításhoz használja az arany- (Art. 
Nr. D 1613),  illetve ezüst (Art. Nr. D 1614) színű fedőfestéket. 

Várakozási idő: Kb. 24-48 óra, 20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett. 
A magas páratartalom, alacsony hőmérséklet és a csersavtartalmú alapok (pl. tölgy) lassítják a száradási 
folyamatot. 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után azonnal balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447-448) vagy meleg marseilles-i szappanos 
vízzel  (Art. Nr. 220-223) tisztíthatóak. 

Anyagszükséglet: A felület nedvszívóképességétől függően 12-16m²/l rétegenként 
    Kiszerelés:  Arany Ezüst  
 Art. Nr. 1613 1614 0,125 l 

Art. Nr. 1613.0 1614.0 0,375 l 
    Tárolás: Hűvös, száraz helyen, fagy- és légmentesen lezárva a fedőfesték minimum 2 évig eltartható. 

Mivel a fedőfesték fokozatosan veszít száradási képességéből, ajánlott hosszabb tárolási idő után (több mint 2 
év) használat előtt kipróbálni. Nagyon hosszú száradási idő esetén 1 liter festékhez legfeljebb 15 ml szikkatív 
(Art. Nr. 435-436) hozzáadásával visszaállítható az eredeti száradási képesség. 
A tárolás alatt az oxidáció következtében egy hártya képződhet az olajfesték felületén, ezt távolítsa el és ne 
keverje bele a festékbe. 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, és 
később használja fel. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Az üres dobozok, illetve 
edények fémhulladékként kezelendők. 
Vegye figyelembe a lakk- és festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket. 

    Jelölése: Xn: gyengén mérgező 
F: gyúlékony 
N: környezeti veszély 

    Biztonsági 
előírások: 

A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók 
(fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, 
szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony 
gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! 
Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.  
 

     
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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