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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. 
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Termékleírás 
Sokoldalú, színtelen, átlátszó alapozó a későbbi bevonatokhoz, 
vékonyvakolatokhoz: Kreidezeit kazeinfestékekhez, mészfestékekhez és 

vakolatokhoz a belső térben. A Kreidezeit kazeines alapozó nem 
csökkenti a vakolatok páradiffúziós ellenállását (sD értéke <0,01 m), 
ezért ideális alapozó, különösen agyag- és mészvakolatoknál. 

Felhasználása 
Alkalmas minden kezeletlen és nedvszívó alapfelület feldolgozására, 
mint például agyag-, mész-, mészcement- és gipszvakolatok, 
gipszkarton és gipszrostlemezek, kő, beton. A nedvszívó régi bevonatok 

alapozásához felújításuk/átfestésük előtt is ajánlott: pl.  Kreidezeit 
kazeinfestékek, agyagfestékek, mészfestékek és emulziós festékek. 

Nem alkalmas minden sima, nem nedvszívó felületre és tartósan nedves 
felületre. A vakolatok, különösen a beltéri agyagvakolatok átlátszó 
megszilárdításához ki kell próbálni egy tesztfelületen (lásd: „Tippek”). A 

kazein alapozó használatát a Kreidezeit különféle festék- és 
vakolatrendszereiben a vonatkozó termékismertető ismerteti.  

Tulajdonságok 
• vízzel keverhető por 

• Csökkenti az erősen nedvszívó alapfelületek nedvszívó képességét 
és kiegyensúlyozza az aljzat abszorpciós különbségeit 

• megszilárdítja az enyhén porló felületeket. 

• nagyon jó behatoló képességű 

• színtelen átlátszó 

• könnyen feldolgozható 

• nagyon gazdaságos 

• rendkívül diffúzióképes 

• tartósítószerektől mentes 

• a festékmaradványok komposztálhatók  

Összetétel (Volldeklaration) 
Kazein (tejfehérje), szóda. 

Alkalmas szerszámok 
Jó minőségű natúrsörtés ecsetek és homlokzati ecsetek.  Ne hengerezze 

és ne használjon festékszórót. 

Alapfelülettel szembeni követelmények 
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 lefestett felület fényessége és 
színintenzitása is egyenetlen lehet.  

Felület előkészítés 
A felületnek nedvszívónak, tisztának, száraznak, szilárdnak, 
zsírmentesnek és behatolóképes vagy színező anyagtól mentesnek kell 
lennie. 

 

• Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el.  

• Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat alaposan mossa le.  

• A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok 
szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el. 

• Friss vakolatokat hagyja teljesen kiszáradni, és megkötni. 

•  A felületről mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. 
Betonfalról az esetleges zsaluolaj-maradványokat távolítsa el. 

• A hiányzó részeket azonos anyaggal pótolja. 

• Színben átütő részeket az első réteg mészfesték felhordása után 
timsó-alapozóval (Art. Nr. 101) kezelje. Próbakezelés szükséges. 

• Penészes részeket kezelje szódával (Art. Nr. 992).

 

Az alapozó bekeverése 
A kazeines alapozó keverésének legjobban egy 10 literes vödör és egy 

keverőgép (vagy fúrógép) + keverőszár segítségével oldható meg. A 
papírtasak tartalmát (250g) folyamatos keverés közben 3 liter tiszta 
hideg vízbe öntjük. Ügyeljen arra, hogy az összes csomó fel legyen 

oldva. Kb. 30 perces duzzadási idő után keverjük újra alaposan át és 
hígítsuk fel további 5 liter vízzel. 

Felhasználása 
A kazeines alapozót egyenletesen és kiadósan vigye fel, de feltétlenül 

csak annyit, amennyit a felület képes felszívni. Az esetleges felesleget 
(fényes nedves területeket) még száradás előtt ruhával el kell távolítani. 

Az alkalmazás minimális hőmérséklete legalább 8°C. A bekevert 
alapozót még aznap fel kell használni. Semmilyen körülmények között 
ne dolgozzon tovább rossz vagy erjedt szagú festékkel, mert a szag a 

száradást követően is hosszú ideig megmaradhat. 

Száradási idő 
20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra múlva átfesthető, vagy 

vakolható. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb 

páratartalom mellet a száradási idő megnövekedhet.  

Anyagszükséglet 
Sima, glettelt felület esetén a tasak (250g) tartalma 40-60m2 felületre 

elegendő. A kiadósság a felület strukturáltságától, nedvszívó 

képességétől, nedvességtartalmától és a környezeti feltételektől 

függően változhat. A pontos kiadósság helyben az adott felületen 

ellenőrizhető. 

Kiszerelések 
• Art. Nr. 145 250g 

Tárolás 
Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 2 

évig tárolható.  

Eszközök tisztítása 
Használatot követően azonnal vízzel tisztítandók. 

Termékmaradványok ártalmatlanítása 
A megmaradt festéket ne öntse a csatornahálózatba, a kiszáradt 

festékek komposztálhatók, vagy háztartási hulladékként kezelendők. A 

kiürült csomagolást (papír) helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe.  

Jelölések  
Nincs, nem veszélyes. 

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.  

Diszperziós festékek átfestése 
Az agyag és más vakolatok a későbbi festés, vagy vakolás nélküli 
átlátszó fixálásához a Kreidezeit fal-lazúrt javasoljuk (nr.760 Részletek a 

fal-lazúr adatlapjában.  

Figyelmeztetések 
A festék a benne lévő természetes kötőanyag miatt a jellegzetes szagú 
(tejtermék illatú), mely a teljes kiszáradást követően szépen lassan 

megszűnik. Gyermekektől elzárva tartandó. 

 


