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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó 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 (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. Forgalmazza: 

naturillo.hu 

2021. 
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Termékleírás 
A GekkkoSOL festék egykomponensű, fehér, szilikát alapú falfesték, 
amely kizárólag ásványi töltőanyagokból, pigmentekből és 
kötőanyagokból készül. 

Különösen ajánlott a szilárdan kötő, stabil régi műanyag alapú festékek, 
diszperziós festékek, különösen az emulziós festékek felújításához.  

A GekkkoSOL festék kötőanyaga vízüvegek keveréke. Ezeknek a 
vízüvegeknek a különleges összetétele és kombinációja rendkívül széles 
körű alkalmazásokat teremt a tiszta ásványi festékekhez. A GekkkoSOL 

kötőanyaga vízben oldott speciális szilícium -dioxid (kvarc), amelynek 
fajlagos felülete 500 m² / gramm. A GekkkoSOL kötőanyagát 
évszázadok óta használják pl. bor és must szűrésére. A GekkkoSOL a 

gekkóról kapta a nevét, amelynek lábain milliónyi finom szőrszál 
található, és lehetővé teszi, hogy ugyanazon tapadási elv alapján 

ragaszkodjon a fejéhez és a sima felületekhez. 

Alkalmas alapok 
A GekkkoSOL festék számos beltéri felületen alkalmas festetelen 
felületek festésére, illetve már festett felületek átfestésére: 

- Szilárdan régi, műanyag alapú festékek, különösen az emulziós 
festékek. Latexfestékekhez csak pozitív próbafestés után alkalmas. 

• régi festékek  

• gipsz, mészgipsz, mészcement és mészvakolatok  

• gipszkarton és gipszrost (kivéve a Rigidur H -t). 

• beton. 
A friss mész alapú vakolatokat, glettanyagokat és festékeket 
legkorábban 4 hetes várakozási idő után szabad GekkkoSOL festékkel 

átfesteni. 

Tulajdonságok 
• nagyon jó fedés, fehér szín 

• használatra kész, egykomponensű 

• Kreidezeit pigmentekkel színezhető 

• tisztán ásványi alapú 

• a legtöbb felületen erős tapadás 

• ellenáll savaknak, lúgoknak és sok oldószernek 

• nagyon diffúzióképes 

• cseppálló, fröccsenő víz álló 

• penészgátló a lúgosság miatt 

• nem tartalmaz szerves kötőanyagokat 

• sűrűség: kb. 1,75 kg / liter  

• vegán 

Összetétel (Volldeklaration) 
vízüvegek, szilíciumásványok, kréta, talcum, titándioxid,   szóda, xantán, 

víz, cellulóz, élelmiszer tartósítószer (imazalil). 

Alapfelülettel szembeni követelmények 
Az aljzatnak nedvszívónak, stabilnak, tisztának, száraznak, szilárdnak, 
zsírmentesnek, színező és behatoló anyagoktól, valamint szintetikus 

gyantáktól mentesnek kell lennie. Távolítsa el alaposan a régi 
enyvesfestékeket és más krétás(odó) vagy instabil régi festékeket. 

Felület előkészítés 
• Alaposan mossa le a tapéta ragasztó maradványait az alapfelületről 

a laza porló részeket távolítsa el (söpörje le), majd portalanítsa a 

festendő felületet 

• A műanyag és festett felületeket érdesítse csiszolással. 

• Ellenőrizze a régi bevonatok jó tapadását, és szükség esetén 
távolítsa el a laza részeket. 

• Távolítsa el a zsaluolaj maradványokat a betonról. 

• Távolítsa el a laza vakolatot és a falrészeket, és javítsa ki azonos 
típusú anyaggal. 

• Az aljzaton lévő ütő- és színezőanyagokat le kell zárni sellak 
szigetelő alapozóval (nr.234) a festék felhordása előtt vagy az első 
festékréteg után. 

• A fa, forgácslap, rétegelt lemez és farostlemez nem megfelelő 
alapfelületek. 

• Tisztítsa meg a penésszel fertőzött ásványi alapokat szódalúggal. 

• Gipsz aljzatok nagyon erős nedvszívó képességgel nedvesítési 
próbával ellenőrizendők.  Szükség esetén stabilizálja az enyhén 
porló aljzatokat, vakolatokat, legalább 1:1 arányban vízzel hígított 

kálivízüveggel (nr.607). A gipsz- és gipsztartalmú vakolatokat és 
gletteket kazeines alapozóval kell alapozni (nr. 145). A következő 
munkafázisig várakozási idő egyenként körülbelül 12 óra. 

Rétegrend / hígítás 
1. világos nem kontrasztos felületek 
1 réteg GekkkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége függvényében 
max. 10% GekkkoSol hígítóval hígítva. 

2. sötétebb kontrasztos felületek 
Első réteg: GekkkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége 

függvényében max. 10% GekkkoSol hígítóval hígítva. 
Második réteg: GekkkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége 
függvényében hígítatlanul, vagy max. 10% GekkkoSol hígítóval hígítva. 

A festék aKreidezeit egyéb falfestékeivel átfesthatő. 

 Feldolgozása 
A GekkkoSOL festék hengerelhető vagy ecsettel festhető. Minden 
nedvszívó felületen, pl. B. mészcement vakolat és gipszvakolat, a 

bevonat hígítása GekkkoSOL hígítóval 10 térfogat%-ig javasolt. A 
GekkkoSOL festék nagyon erős fedőképességű, ezért nagyon vékonyan 

kell felhordani. A túl vastag festékréteg repedésekhez vezethet. Ezért a 
festéket csak rövid szálú festőhengerekkel (max. 1,5 cm hajhosszúság) 
vagy festőecsettel (quast) szabad feldolgozni.  

Színezése 
Kreidezeit ásványi pigmentekkel a színezés 10 tömeg%-ig végezhető. A 
GekkkoSOL festék maximum 10% Kreidezeit föld- és ásványi pigmenttel 
(max. 100 g pigment 1 liter festékben) színezhető. Vas-oxid pigmentek 

csak maximum 5%-ig.. A pigmenteket keverés előtt a GekkkoSOL 
hígítóba kell keverni. A pigmentek egymással is keverhetők. Lásd pl. a 
250-es Kreidezeit színskála. 

Fontos! Az alábbi Kreidezeit pigmentek korlátozottan alkalmasak 
szilikátfesték színezésére: sienna vörös (nr. 824), vöröses umbra  (nr. 

808) és vörösesbarna umbra (nr. 825).  A hozzáadott pigmentek 
korlátozhatják az eltarthatóságot. A színezett szilikátfestékek esetében 
a mészfestékekhez hasonló jellegzetesen felhős megjelenés nem hiba. 

Kiszerelések 
• Art. Nr. 142.0   1l 

• Art. Nr. 142.1   5l 

• Art. Nr. 142.2 10l 

Anyagszükséglet / kiadósság 

Kb. 0,125l /m2 GekkkoSOL festék rétegenként. 

A felület nedvszívó képességétől és jellegétől, valamint a festési 
technikától függően az anyagszükséglet nagymértékben változhat. 
Pontos értékeket csak az adott felületen elvégzett próbafestéssel lehet 

meghatározni!



 

termék adatlap 

 
GekkkoSOL festék 

és hígító 
Art. Nr.: 142, 137 

 

2/2 

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó 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 (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. Forgalmazza: 

naturillo.hu 

2021. 

08.26. 

 

 

Eszközök tisztítása 
Használat után azonnal vízzel.  

Tárolás / eltarthatóság 
A GekkkoSOL festék bontatlan kiszerelései fagymentes és légmentesen 

lezárva legalább 12 hónapig eltarthatók. Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
Zárja le légmentesen a megbontott vödröket. Helyezzen a fóliát a festék 
felületére, hogy megakadályozza a kiszáradást és a bőrösödést. 

Visszazárás előtt teljesen távolítsa el a fedőre és a vödör szélére tapadó 
festéket. 

Termékmaradványok ártalmatlanítása 
Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkatrészek termékmaradványait, 

hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított 

termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet 

ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PP, fém) szelektív 

hulladéktárolóba helyezhető. 

Címkézés 
Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru. 

Jelölések gem. ChemVOCFarbV 

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a 
termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz. 

Száradási idő 
A bevonat 2-3 órán belül porszáraz, és legkorábban 12 óra múlva 

festhető. 

Figyelmeztetések 
Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). 
Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges 

(szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék 
fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket 
(visszafordíthatatlan foltok veszélye!). 

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges 
allergiát. A GekkkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, 

csak GekkkoSOL hígítóval. 

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. 
Tipikus termékszag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok 

miatt! Gyermekek elől elzárva tárolandó. 

Veszélyek 

• EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

• EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető 
cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad 

belélegezni. 

Biztonsági előírások 
• P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 

A GekkkoSOL festék hígításához kizárólag a GekkkoSOL hígító 
használható: 

 

GekkkoSOL Hígító (nr.137) 

Összetétel (Volldeklaration) 
vízüvegek, víz. 

Kiszerelések 
• Art. Nr. 137 1l 

Eszközök tisztítása 
Használat után azonnal vízzel.  

Tárolás 
Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 1 

évig tárolható.  

Termékmaradványok ártalmatlanítása 
Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkatrészek termékmaradványait, 

hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított 

termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet 

ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PE) szelektív 

hulladéktárolóba helyezhető. 

Címkézés 
Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru. 

Jelölések gem. ChemVOCFarbV 

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a 
termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz. 

Címkézés 
Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru. 

Figyelmeztetések 
Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). 
Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges 

(szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék 
fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket 

(visszafordíthatatlan foltok veszélye!). 

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges 
allergiát. A GekkkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, 

csak GekkkoSOL hígítóval. 

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. 
Tipikus termékszag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok 

miatt! Gyermekek elől elzárva tárolandó.  

 


