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Termékleírás: A KREIDEZEIT mészfesték finom szemcséjű diszpergált márványmész-szemcséi révén kitűnő kötő- és tapadó 
képességű, nagyon jó fedőképességű fehér mészfesték. Nem tartalmaz sem műgyanta-kötőanyagokat, sem 
pedig szintetikus pigmenteket, vagy titánfehért. 
 
Ideális nedves helyiségek festésére, mivel a festék a fal diffúzió-képességét nem befolyásolja, és lúgossága 
miatt a penészesedést meggátolja. Beltéren már 2 réteg is tökéletesen fed, kültéren 3 réteg mészfestéket 
ajánlunk. A teljes fedőhatást a festék csak megszáradása után éri el. 
 
A színezett mészfesték jellegzetesen változó színintenzitású felületet ad. 
 
Ideális  alap fallazúrok számára. Kétféle kivitelben készül:  
-Art. 888, mészfesték matt, természetesen fehér, sima mészfesték, bel- és kültéren köztes- és fedőrétegnek 
használható. 
-Art. 886, rusztikus mészfesték, finom struktúra a belekevert márványhomoknak (szemcsenagyság 0,5 mm) 
köszönhetően, az enyhébb struktúra-eltéréseket, pórusokat, repedéseket elfedi. Beltéren köztes- és 
fedőrétegnek, kültéren köztes rétegnek használható. 
 

    Összetétel: Oltott márványmész, márványliszt és -homok, mészvíz, metil-cellulóz (cellulózenyv) 

    Tulajdonságok: • azonnal és könnyen feldolgozható 

• mosható, fröccsenő víz-álló 
• allergiásoknak kifejezetten ajánlott 
• nem gátolja a diffúziót  

• pH=13 

• többször átfesthető 

• fertőtlenítő, penészesedést gátló hatású 

• magas fényvisszaverő képesség  

• emissziómentes  

• sűrűség kb. 1,5 kg/liter 

    Felhasználási 
területek: 

-beltéren: kezeletlen, ásványi vakolatok, beton, kő, falazat, vályog, gipszkarton, rostkötésű gipszlapok, vlies-
tapéták, minden KREIDEZEIT falfesték és vakolat (kivéve enyvesfesték), matt (nem kifényesedett), 
szívóképes műgyanta-diszperziós festékek (próbafestés után) 
-kültéren: kezeletlen, időjárásálló ásványi vakolatok, beton, kő. Külső szigetelőrendszerek (pl. dryvit) festésére 
nem ajánlott. 
 
-nem alkalmas alapok: fa-, farostlemez, régi olajfestékek, természetes gyanta-diszperziós festékek, 
enyvesfestékek, műanyag felületek valamint tartósan nedves és nem szívóképes felületek. 

 

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

A KREIDEZEIT mészfesték felhordását széles ecsettel végezze, keresztirányú mozdulatokkal. Bizonyos 
felületek alkalmasak hengerrel festésre, ezt ellenőrizze próbafelületen. Használhatunk Airless-szórópisztolyt is. 
Színezett mészfestéket az egyenletes színhatás elérése érdekében ne hengereljen! 
 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, egyenletesen száraz, egyenletesen (mindenhol egyformán) szívóképes, 
egyenletesen strukturált, pormentes, tiszta, és zsírmentes. Ha az alap strukturáltsága vagy szívóképessége nem 
egyenletes, a mészfestékkel kezelt felület fényessége és színintenzitása is egyenetlen lehet. Nem, vagy kevéssé 
szívóképes alapok, hosszabb száradási idő után jellemzően fényesebb felületeket adnak. 
Főleg színezett mészfesték felhasználásakor: az egyenetlen struktúrájú és/vagy szívóképességű vakolatokat, 
javításokat, száraz építési lemezeket teljes felületen glettelni kell KREIDEZEIT natúr mészglettel (Art. 148), 
valamilyen dekorvakolattal, illetve vlies-tapétával átragasztani. Vegye figyelembe a „Gipszkarton- és rostos 
gipszlap kezelése” című tájékoztatónkban leírtakat. Friss vakolatokat hagyja megszáradni. 
Régi enyvvakolatokat és krétás 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 azonos anyaggal újítsa fel. 
A felületről mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges zsaluolaj-maradványokat 
távolítsa el. 
Színben átütő részeket az első réteg mészfesték felhordása után timsó-alapozóval (Art. 101) kezelje. 
Penészes részeket kezelje szódával (Art. 992). 
A mészfestéket használat előtt (és munkaszünetek után) alaposan keverje fel. A festeni nem szándékozott 
felületekre felfröccsent festéknyomokat vízzel azonnal törölje le.  
 

Feldolgozás: Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, a felület nedvessége és a 
felület változó struktúrája miatt a festés fényessége nem mindig lesz egyenletes. Alacsony hőmérsékleten higítás 
nélkül célszerű festeni, 25°C felett, közvetlen napsugárzásnak kitett felületet és huzatban a mészfesték 
használata a túl gyors száradás miatt nem ajánlott.  
 
Alapozás 
Minden szívóképes felületet kezeljen kazeines festékalapozóval (Art. 145), míg a szívóképesség megfelelő 
mértékű nem lesz. Az eltérő nedvszívó képesség miatt színeltérések jelentkezhetnek! Próbafestés ajánlott.  
 
1. Vakolatok, beton és kőfelületek festése 
Közbülső- és végső festéseket sima vagy rusztikus mészfestékkel végezze, igény szerint.   
 
2. Gipszkarton és rostos gipszlapok felületek festése 
Amennyiben a teljes felületet nem gletteli, az eltérő struktúrájú részek kiegyenlítéséhez legalább egy közbenső 
festésre van szükség, rusztikus mészfestékkel.  



 

MMÉÉSSZZFFEESSTTÉÉKK  

bbeell--  ééss  kküüllttéérrrree  
AArrtt..  NNrr..  888866--888888  

  

TTEERRMMÉÉKK  AADDAATTLLAAPP  
 

        NNaattúúrrtteerrmméékk 

 

 

www.naturillo.hu 
 

2/2 

 
3. Javított, glettelt, eltérő struktúrájú felületek festése 
Az egyenetlen, eltérő struktúrájú részek kiegyenlítéséhez legalább egy közbenső festésre van szükség, 
rusztikus mészfestékkel, fedőfestés sima vagy rusztikus mészfestékkel. 
 
4. Különböző struktúrált felületek készítése: 
 
-Struktúra nélkül: 2 réteg mészfesték 
-Finom struktúra: 1. réteg: rusztikus mészfesték, 2. réteg: mészfesték 
-Közepes struktúra: 1. réteg: mészfesték, 2. réteg: rusztikus mészfesték 
-Durva  struktúra: 2 réteg rusztikus mészfesték. 
 
A mészfesték és a rusztikus mészfesték egymással tetszőleges arányban keverhető. 
 

Vízszükséglet: A festéket jól kenhető állagúra 5-10% vízzel higíthatja, magas hőmérséklet esetén további higítás is szükséges 
lehet, alacsony hőmérsékleten higítás nélkül célszerű felhasználni. 
 

Színezés: A KREIDEZEIT mészfesték beltéren literenként nem több, mint 100g pigmenttel színezhető, a  KREIDEZEIT 
föld- és ásványi pigmentjeit használva. A színminta-táblázatok a honlapunkon (www.naturillo.hu) megtalálhatók. 
Kültéren a színminta-táblázat „C” oszlopának megfelelő színezés ajánlott. A pigmenteket kevés vízzel 
nedvesítse csomómentes iszappá, majd keverje el a kész festékben. Amennyiben a pigmentet nem sikerült 
csomómentesen elkeverni, úgy a mészfestékhez való bekeverés előtt át kell szűrni. 
 
Színes festésnél a falfelületen esetlegesen előforduló erősebben nedvszívó részek (pl. gipszes javítások 
mészcement vakolaton) színbeli eltérést okozhatnak, mivel több festéket szívnak magukba így sötétebb színt 
eredményeznek. Ezt az eltérést teljes felületű gletteléssel és/vagy alapozással még festés előtt meg kell 
szüntetni. Színezett mészfestéket az egyenletes színhatás elérése érdekében ne hengereljen! 
 
A KREIDEZEIT-pigmentek egymással tetszőleges arányban keverhetőek. Egyes kevésbé lúgálló pigmentek 
esetében a színezett mészfesték eltarthatósága csökken; pl. az ultramarin-pigmentekkel színezett mészfestéket 
8-12 órán belül fel kell használni, mert ezen pigmentek színe hosszabb ideig erősen lúgos közegben tárolva 
módosul / elveszik. Még a lúgálló pigmentekkel színezett mészfestéket is célszerű minél előbb felhasználni. A 
megmaradt színezett mészfestékek színe a tárolás alatt idővel változhat, ezt a javításokkor figyelembe kell 
venni. 
 

Impregnálás: A mészfestékkel frissen kezelt felületek impregnálással víztaszítóvá tehetők. Ehhez a KREIDEZEIT szilikátos 
impregnálóját ajánljuk, vagy a marseilles-i szappanos kezelést (bővebben a Mészfelületek szappanozása c. 
tájékoztatóban). Kültéri hidrofobizáláshoz a KREIDEZEIT feketeszappant (Art. 225) ajánljuk, 1:20 arányban 
vízzel higítva. A szappanos impregnálást a friss (legkésőbb 24 órás) mészfestéken célszerű végezni, a 
szappanoldatot alulról felfelé felhordva. Ne használjon hengert! A szappanos kezelés szükség esetén többször 
egymás után elvégezhető, színezett mészfesték esetében próbakezelés ajánlott. 
Az impregnálás és szappanozás nem képez záróréteget a felületen, és nem akadályozza a kapilláris 
vízgőzdiffúziót. 
 

Várakozási idő: 20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra után átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradás lassabb. 
A kültéren felhasznált mészfestéket az első néhány napon óvja direkt naptól és esőtől, ajánlott viszont vízzel 
többször enyhén benedvesíteni (a víz ne folyjon le a felületen). 
 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel. 
 

Anyagszükséglet: Sima felület esetén rétegenként 0,15 l /m
2
 mészfesték vagy 0,20 l /m

2
  rusztikus mészfesték. 

 

Kiszerelés: Art. Nr. 888.2 10 l Mészfesték 
Art. Nr. 886.2 10 l Rusztikus mészfesték 

    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható. 
 

Hulladékkezelés: A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A mészfesték komposztálható, vagy szárazon háztartási 
hulladékként kezelendő. 

Jelölése: Xi: irritáló 

Egyéb : 
 

Kültéri felületeken természetes jelenség és nem utal anyaghibára az időjárás által okozott krétásodás, valamint a 
folyamatos felületi mállás. 

Biztonsági 
előírások: 

Kálcium-hidroxidot tartalmaz, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. 
Ha bőrrel érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szemorvos segítségét! 
Gyermekek elől jól elzárva tartandó!  
 

     
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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