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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 
A múltban a beltéri fafelületeket gyakran krétafestékkel (egyfajta 

temperafestékkel) festették. A Tempera festékek vízoldható 

kötőanyagokból pl. kazein és olajkomponensekből álló emulziók, 

amelyekben a kazein egy nagyon jó emulgeálószer. A Kreidezeit 

Naturfarben krétafestéke egy kazein-temperafesték. A kazein-tempera 

fafelületek esetében alkalmasabb, mint a tiszta kazein festék, mivel az 

olajtartalom javítja a tapadást, és mindenekelőtt a festéket kissé 

rugalmasabbá teszi, hasonló a szintetikus lágyítószerekhez. A fafelületek 

esetében a rugalmasság fontos, mivel a fa duzzad és zsugorodik. 

Felhasználása 
Beltéri kezeletlen fa felületek matt festésére. Shabby chic stílusú 

bútorfestéshez és kopásnak kevésbé kitett területeken történő festéshez, 

mint a mennyezetek, falburkolatok, gerendák. A krétafestékkel lefestett 

felületeknek kisebb a teherbírása, mint pl. B. színes fedőfestékkel bevont 

felületeknek. A Kreidezeit pórsáfrányviasszal történő utókezelés védi a 

bevonatot a jobban igénybe vett felületek esetén. Mennyezeteknél, 

falburkolatoknál, gerendáknál a viaszkezelés általában nem szükséges. 

Tulajdonságok 
• vízzel keverhető por 

• matt, fehér 

• könnyen feldolgozható 

• diffúzióra nyitott, antisztatikus 

• kiváló fedőképességű 

• többször átfesthető 

• tartósítószerek mentes 

• szintetikus gyanta kötőanyagoktól mentes 

Összetétel (Volldeklaration) 

Márványliszt, kréta, titánfehér, kazein, porcelánföld, szóda, metil-cellulóz, 

pórsáfrányolaj (sáfrányosszeklice olaj) 

Alkalmas szerszámok 
Jó minőségű közepes szálhosszú polyamid festőhengerek és ecsetek. 

Alkalmas alapok 
A Kreidezeit krétafesték csak kezeletlen fára alkalmas. A felületnek 

stabilnak, nedvszívónak, pormentesnek, tisztának, száraznak, szilárdnak, 

zsírmentesnek és színben átütő a krétafestéken esetleg átszivárgó 

összetevőktől (pl. kátrány- és nikotinfoltok) mentesnek kell lennie. 

Felhasználandó durva (csiszolatlan) fűrészáruhoz is. Egyéb alapokra csak 

sikeres próbafestést követően, saját felelősségre. 

Feldolgozás 
A felület előkészítése: 
Távolítsa el teljesen a régi bevonatot. Az alapfelületen színben átütő a 

krétafestéken esetleg átszivárgó összetevőket (pl. kátrány- és 

nikotinfoltok) sellak szigetelő alapozóval érdemes lekenni festés előtt. 

Csiszolás: 
Legfeljebb P 80 – 100-as szemcsenagyságú csiszolóvászonnal ajánlott 

csiszolni. Az éleket érdemes kissé lekerekíteni. A túl finom csiszolás 

akadályozza a festék beszívódádát. A túl finomra csiszolt felületeket 

érdemes P80-100-asra átcsiszolni és így a fa pórusait megnyitni. 

Alapozás: 
Nem szükséges. 

Festék bekeverése: 
Folyamatos keverés mellett adjon 1 kg krétafesték porhoz 650 ml tiszta, 

hideg vizet és keverje el (pl. konyhai habverővel) csomómentesre. Hagyja 

30 percig pihenni, majd a felhasználás előtt adja hozzá a második 

komponenst, az 50ml pórsáfrányolajat és alaposan keverje el. Amennyiben 

a krétafestéknek csak egy részét használja fel, úgy a pórsáfrányolajat is 

arányosan csökkentett mennyiségben kell hozzákeverni.  

Festék higítása: 
A felület minőségétől függően a festék vízigénye eltérő lehet. A festék 

sűrűségét úgy kell beállítani, hogy az a felületen megfelelő kenhető legyen, 

ehhez szükség lehet további hígításra. A festék tovább hígítva 

fedőfestékből lassan lazúrfestékké válik és a fa erezete/rajzolata is áttűnik 

a festéken. 

Festés: 
A feldolgozási hőmérséklet legalább 8 ° C. Csak annyi festéket keverjünk 

be, amennyit fel is használunk. A teljes lefedéshez általában 2 rétegre van 

szükség. Sötét és kontrasztos felületeken egy réteg nem elegendő. A túl 

vastagon felvitt rétegek sérülékenyek. Az egyes rétegek csak teljes 

kiszáradásukat követően festhetők át. A festéket határozott „erőteljes” 

mozdulatokkal a szálirányban kell felvinni. A bekevert festéket 1-2 napon 

belül fel kell használni. Semmilyen körülmények között sem szabad 

felhasználni rossz illatú (megsavanyodott tejre emlékeztető szagú) 

festéket, a szag még a kiszáradás után is megmaradhat! 

Színezés 
Legfeljebb 10% kréta föld- és ásványi pigmenttel színezhető (legfeljebb 100 

g pigment / 1 kg krétafesték por) A színezés két módon lehetséges: 

a.) A pigment port még szárazon keverje el csomómentesen a krétafesték 

porral, majd ezután keverje el vízzel a fent megadott módon. 

b.) A teljes pigment-mennyiséget keverje kevés vízzel csomómentes 

masszává, majd keverje hozzá a bekevert krétafestékhez. 

Felületvédelem viaszolással 
A viaszolt krétafesték ellenállóbb felületet eredményez. A Kreidezeit 

pórsáfrányviasz (Art. nr.529) oldószermentes, nem- vagy alig sárgító 

méhviasz készítmény. A viasz a színeket intenzívebbé vagy sötétebbé teszi. 

Ezt vékonyan, ronggyal vigyük fel a teljesen kiszáradt felületre. Javasolt az 

utolsó festés után legalább 24 órát várni. 15 perc pihentetés után egy puha 

szöszmentes ronggyal törölje le az összes fel nem szívódott viaszt. Szárítási 

idő 20°C-on legalább 24 óra. 

Felújítás 
A krétafesték többször is festhető. A viaszolt felületeket előzetesen 

alaposan le kell csiszolni. 

Száradási idő 
Szobahőmérsékleten kb. 8 óra múlva átfesthető. A végső szilárdságukat a 

benne lévő száradó olajok kb. 4 hét után érik el. 

Kiadósság 
1 kg krétafesték + 50 ml pórsáfrány olaj egy rétegben kb. 8-10 m²-re 

elegendő. Az anyagszükséglet a felülettől és a festés módjától függően 

változhat.  

Kiszerelés 
• Art. Nr. 503.1: 1kg krétafesték + 50ml pórsáfrányolaj 

• Art. Nr. 503.2: 2x1kg krétafesték + 2x50ml pórsáfrányolaj 

Tárolás 
Száraz, hűvös, de helyen legalább 3 évig tárolható. Tipp: kis mennyiségű 

bekevert festék lefagyasztható a későbbi esetleges javításokra. 

Szerszámok tisztítása 
A használat után azonnal meleg vízzel és Korfu szappannal (Art. nr. 226). 

Termék maradványok ártalmatlanítása 
A termékmaradványokat ne dobja a szennyvízbe. A kiszáradt megmaradt 

krétafesték hozzáadható a háztartási hulladékhoz. Az üres csomagolást a 

szelektív gyűjtőbe kell tenni. 

Veszélyek Nincs, nem veszélyes. 

Jelölések gem. ChemVOCFarbV 

A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz (a megengedett határérték max. 30 

g/l VOC Kat. A/a 2010) 

Figyelmeztetések 
A feldolgozás során a kazeinnek tipikus szaga van, amely egy száraz 

környezetben idővel eltűnik. Vegye figyelembe az esetleges természetes 

termék-allergiákat. Gyermekektől elzárva tartandó.

 


