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Termékleírás: Sokoldalúan felhasználható, színtelen, átlátszó beltéri alapozó KREIDEZEIT kazeinfestékek, vega falfestékek, 
mészfestékek és vékonyan felvitt vakolatok számára. 
 

    Összetétel: Kazein, szóda 
    Tulajdonságok: • vízzel elkeverhető por 

• az erősen nedvszívóképes felületek 
nedszívását csökkenti, és kiegyenlíti 

• enyhén porló  felületeket megerősíti 
• nagyon jól beszívódik 
• színtelen, átlátszó 

• könnyen feldolgozható 
• kiadós 
• diffúzióképes 
• tartósítószereket nem tartalmaz 
• a maradékok komposztálhatók 

    Felhasználási 
területek: 

Minden kezeletlen felületre alkalmazható alapozóként, mint pl. enyv-, mész-, mészcement-, gipszvakolatok, 
gipszkarton, rostos gipszlapok, kő, beton. Nem alkalmas sima, nem nedvszívó, és tartósan nedves felületekre.  
Vakolatok átlátszó megerősítésére is alkalmas. Beltéri enyvesfestékkel kezelt felületek esetén próba elvégzése 
javasolt. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Természetes sörtéjű mennyezetecset, a kazein alapozót ne hordja fel festékszóróval, vagy hengerrel.  
 
Homlokzatecset (Art. Nr. P 6080) 
Kicsi homlokzatecset (Art. Nr. P 6054.1) 
Nagy homlokzatecset (Art. Nr. P 6054.2) 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, szívóképes, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és 
krétásodott bevonatokat távolítsa el alaposan. 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.  
Penészes részeket kezelje szódával (Art. Nr. 992) vagy penészgátlóval (Art. Nr. 620). 
 

Bekeverés: A kazein alapozót legjobban egy 10 literes vödörben keverheti el, fúrógép hajtotta keverőszárral. A teljes 
mennyiségű alapozót adagolja 2 liter hideg vízbe állandó keverés mellett, ügyelve arra, hogy ne maradjanak 
benne csomók. 30 perc múlva keverjük át ismét alaposan, adjon hozzá 6 liter vizet, és keverje meg. 

    
Feldolgozás: A kazein alapozót egyenletesen és bőségesen (de mindig csak annyit, amennyit az alap felvesz.) kenje fel a 

felületre, a feleslegeket (csillogó részek) ronggyal törölje le. Minimum feldolgozási  hőmérséklet: 8°C. A készre 
kevert alapozót egy nap alatt fel kell használni. 

Tippek: Vakolatok átlátszó fixálása: 
Enyv- és egyéb vakolatokat a fent leírt módon fixálhat, nagyon fontos arra ügyelni, hogy az alapozót a vakolat 
teljes mértékben felszívja. A lefutások elkerülése érdekében az alapozót alulról felfelé vigye fel. A vakolat az 
eljárás folytán egészen enyhén sötétedhet, ezért nagyobb felületű alapozás előtt ajánlatos próbaalapozást 
végezni. 

Várakozási idő: 20°C-on kb. 8 óra után festhető, vakolható. 
Szerszámok 
tisztítása: 

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

Anyagszükséglet: Az alap nedvszívó képességétől függően 250 g kazein alapozó 40-60 m2-re elegendő. 

Egyéb:  
    Kiszerelés: Art. Nr. 145 0,25 kg (8 liter kész alapozó) 
    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a kazeines  festékalapozó legalább 2 évig eltartható. 
    Hulladékkezelés: A megmaradt alapozó később felhasználható. A száraz maradékok háztartási hulladékként kezelendők, vagy 

komposztálhatók.  
    Jelölése: Nincs, nem veszélyes. 
    Biztonsági 
előírások: 

Még a nem mérgező, természetes alapanyagú festékeket és alapanyagokat is tartsa gyermekek elől jól elzárva! 
A kazeinfestékek-alapozók 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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