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Termékleírás: A fa kültéri kezelésére leggyakrabban használt anyagok a gyorsan száradó, könnyen feldolgozható akril- és 
alkidgyanta-bevonatok. Ezek sokszor a fa korai és tartós károsodásához vezetnek, mivel magas 
műgyantatartalmuk miatt az ennek ellentmondó ígéretekkel szemben egyáltalán nem teszik lehetővé a 
diffúziót. A repedéseken keresztül nedvesség hatolhat a fába és ez a diffúziót gátló, érintetlen rétegeken 
keresztül nem tud elég gyorsan elpárologni. Az eredmény: hólyagképződés a bevonaton, a fa elrothadása, 
magas restaurációs kiadások. 
A műemlékek karbantartásakor épp ezért egyre gyakrabban térnek vissza a régi receptekhez: a klasszikus 
olajfestékekhez. Ennek jó oka van: a lenolaj molekuláinak mérete (kb. 50-szer kisebb mint a műgyantáké) 
lehetővé teszi a felületbe való behatolást. Az olajfestékrétegek képesek a diffúzióra, így a nedvesség a fa 
belsejéből el tud távozni, a fa ezáltal védve van a rothadástól. 
Ezenkívül a természetes olajokból készült bevonat nem hámlik, nem repedezik, rugalmas felülete fokozatosan 
kopik, míg az alatta levő réteg érintetlen marad, így nagyobb nehézségek nélkül, egyszerű tisztítással és 
újramázolással felújítható. 
Az aktív pigmentek, mint pl. a cinkfehér használatának köszönhetően az olajbevonatok tartóssága jelentősen 
megnő.  
A KREIDEZEIT Színes fedőfestékkel felhasználásra kész bevonatok jól áttekinthető és könnyen kezelhető 
rendszerét kínáljuk, amely figyelembe veszi az olajfestékeknél szükséges terjedő réteges felépítést: 
1. Alapozás: KREIDEZEIT alapozó olaj (kitűnően átitatja a faanyagot, a molekulák kis méretének 
köszönhetően) 
2. Középbevonat: Színes fedőfesték : jó fedőképességű bevonat, selymes fényű. 
3. Végső bevonat: Színes fedőfesték PLUS: időjárásálló bevonat, csillogó. 
 
A KREIDEZEIT Színes fedőfestékek nem tartalmaznak gyantát, ezáltal nem akadályozzák meg a nedvesség 
elpárolgását, így elkerülhető a merevedés következtében történő repedésképződés. A festékben levő 
cinkfehér, mint aktív pigment, növeli az időjárással szembeni ellenállóképességet, cinkszappanok képzése 
révén. A cinkfehér leköti a természetes olajok időjárásfüggő lebomlása által felszabadított savas vegyületeket, 
ennek következtében a vízfelvétel, és ezzel a bevonat dagadása lelassul. Az így kialakult cinkszappanok 
sugárformájú struktúrájukkal hozzájárulnak a bevonat mechanikai védelméhez. 
A festék színezéséhez kizárólag tradicionális föld-pigmenteket (okker, angolvörös, Terra di Siena, különböző 
umbrák) és ásványi pigmenteket (vasoxid-fekete, spinell, titánfehér) használunk. Minden pigment fény- és 
időjárásálló. 
A KREIDEZEIT Színes fedőfestékek 13 alapszínváltozatban, felhasználásra készen kaphatók. Igény esetén az 
Ön kívánságának megfelelő tetszőleges színárnyalatot is előállítunk, fény- és időjárásálló pigmentek 
felhasználásával. A kültéri fafelületeken a színtelen olajbevonat nem tartós. Ha az UV-védelemhez szükséges 
pigmentek hiányoznak, a bevonatot korai felbomlás fenyegeti (akár már néhány hónap alatt). 
A fedő olajfestékeknek hosszabb az élettartamuk. A kültéri mérettartó fafelületek (ajtók, ablakok) színének 
megválasztásakor a fedőfestékek esetében a világos színek élveznek előnyt a sötétekkel szemben. A sötét 
színek a napsugárzás következtében jobban felforrósodnak, ez károsodásra ad lehetőséget. 
Az ablakok belső oldalára egy középbevonattal többet ajánlunk, ily módon a külső felület több diffúzióra képes, 
ez a gőznyomásesés miatt fontos.  
Egy kültéri olajbevonat élettartama nagyban függ a „konstruktív favédelem”-től. 
 

    Összetétel: Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam terpentinolaj, cinkfehér, talkum, kovasav, márga, kvarc, 
ólommentes szárítóanyagok (kobalt-, cirkónium-, kálcium-, mangánvegyületek). 
Pigmentek, színárnyalatok szerint: vörös okker, titánfehér, króm-oxid-zöld, vas-oxid pigmentek (sárga, vörös, 
barna, fekete), nikkel-titán pigmentek (sárga, narancs), kék spinell 

    Tulajdonságok: • jól fedő matt ill. selyemmatt 
• gyantamentes és rugalmas 
• időjárásálló és UV-védelmet nyújt 
• „high solid” – oldószertartalom 15% alatt 
 

• lehetővé teszi a vízgőz diffúzióját 
• könnyű feldolgozni, karbantartani 
• nyál-és izzadságálló DIN 53160 szerint 

    Felhasználási 
területek: 

Ablakok és fafelületek (főleg kültéren), jól fedő bevonásához, alkalmas vas- és cinkfelületek festésére is. 
A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása 
színes fedőfestékkel nem ajánlott.  
Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

A Színes fedőfesték feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas. 
 

Felület-
előkészítés: 

A tartós Színes fedőfesték-bevonat érdekében ügyeljen arra, hogy a fafelület kezeletlen legyen, illetve 
csiszolással távolítsa el a régi alkidgyanta-, vagy akrilalapú, vagy bizonytalan összetételű bevonatokat. 
A gyantagócokat égesse ki (a gyantafolyások és gyantagócok természetesek, bevonattechnikai módszerekkel 
nem távolíthatóak el hatásosan). A fafelületet csiszolja simára és portalanítsa. 
 
 

    Feldolgozás: Vékonyan és egyenletesen kenje fel. 
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 Megelőző 
favédelem: 

Az alapozó mázolás előtt megelőző védelmi intézkedésként kezelje a fát KREIDEZEIT bórsóval (Art. Nr. 210-
214). 
 

Alapozás: Alapbevonatként minden fafelületre belső és külső térben használhat gyantamentes KREIDEZEIT alapozó 
olajat (Art. Nr. 300-304). Száradás után csiszolja le és portalanítsa a felületet. A Színes fedőfestéket alaposan 
keverje fel. A tárolás alatt az oxidáció következtében képződhet egy hártya a felületen, ezt távolítsa el és ne 
keverje bele a festékbe. 
 

 Festés /Mázolás: Fafelületek: 
A doboz felnyitása után a festéken esetleg jelenlévő bőrösödést távolítsa el. A színes fedőfestéket (Art. Nr.: 
D1100-1112 vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa. 
A Színes fedőfesték Plus-t (Art. Nr. D1600-1612) vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. 
Ablakok: 
1. Fesse le a külső oldalt egyszer Színes fedőfestékkel. 
2. Fesse le a belő oldalt kétszer Színes fedőfestékkel.. 
3. Fesse le mind a külső, mind a belső oldalt Színes fedőfesték Plus-al. 
    Minden bevonatot az előző száradása után vigyen fel. 
Kültéri vasfelületek: 
1. Távolítsa el az esetleges rozsdaréteget drótkefével, csiszolással, por- és zsírmentesítse. 
2. Kenje le 2 réteg KREIDEZEIT rozsdaálló festékkel (Art. Nr. 339), hagyja több napig száradni. 
3. Kenje le két réteg Színes fedőfesték PLUS-al. 
Beltéri cinkfelüleletek: 
1. Legalább egy évig hagyja oxidálódni, ezután az oxid-réteget szappanos vízzel, szivaccsal mossa le. 
2. Középbevonat: 1 réteg Színes fedőfesték. 
3.  Végső bevonat: Színes fedőfesték Plus. 

Higítás: Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a Színes fedőfestékeket 5-
15% balzsam terpentinolajjal (Art. Nr. 447) higítani kell. 

Színezés / UV 
védelem: 

A színes Színes fedőfestékek minden arányban vegyíthetőek egymással. Így Ön is egyszerűen előállíthatja a 
legkülönbözőbb árnyalatokat. 
A KREIDEZEIT Színes fedőfestékek 13 különböző színárnyalatban kapható az alábbi cikkszámok alatt: 

 
Szín Színes 

fedőfesték 
Színes fedőfesték 

PLUS 
NCS színkód RAL színkód 

Fehér D 1100 D 1600 S 0502 Y RAL9010 
Sárga D 1101 D 1601 S 1050 Y 10 R  

Narancs D 1102 D 1202 S 2070 Y 20 R  
Okker D 1103 D 1603 S 3050 Y 20 R  

Angolvörös D 1104 D 1604 S 4050 Y 80 R  
Zöld D 1105 D 1605 S 5040 G 20 Y RAL 6001 

Galambkék D 1106 D 1606 S 4020 R 90 B RAL 5014 
Bivalyvérvörös D 1107 D 1607 S 5040 Y 90 R RAL3009 

Fenyőzöld D 1108 D 1608 S 8010 G 30 Y RAL 6009 
Sötétkék D 1109 D 1609 S 7020 R 90 B  

Barna D 1110 D 1610 S 7510 Y 50 R  
Sötétbarna D 1111 D 1611 S 8505 Y 80 R  

Fekete D 1112 D 1612 S 9000 N RAL 9011 
 
A színárnyalatokat fénymintakabinban (DIN-szabvány szerint) fejlesztettük ki. A leírt színárnyalatoktól kis 
eltérések előfordulhatnak az ásványi és földpigmentek keverése, valamint az alapok struktúrájának és 
nedvszívóképességének különbözősége miatt. 
Igény esetén az Ön javaslata alapján tetszőleges színárnyalatokat előállítunk (pl. RAL vagy NCS 
alapján) fény- és időjárásálló pigmentekből. 
A színösszetételre vonatkozó információs anyag és színminta a forgalmazóinknál elérhető.  

Tisztítás: Az így lefestett felületeket legalább évente egyszer marseilles-i szappanos (Art. Nr. 220) vízzel, puha 
szivaccsal mossa le.  
Ha a felület elveszítette a fényét, falazúros (Art. Nr. 320) puha ronggyal törölje át. 

Felújítás: Amennyiben a felület mattá válik, a felület felújítása szükséges. A felületeket marseilles-i szappanos (Art. Nr. 
220) vízzel tisztítsa le, a még fényes részeket csiszolja le (P120-150). A felújításhoz használja a „végső 
bevonat” Színes fedőfestéket. 

Várakozási idő: Kb. 24-48 óra, 20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett. 
A magas páratartalom, alacsony hőmérséklet és a csersavtartalmú alapok (pl. tölgy) lassítják a száradási 
folyamatot. 
 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után azonnal balzsam terpentinolajjal (Art. Nr. 447-448) vagy meleg marseilles-i szappanos 
vízzel  (Art. Nr. 220-223) tisztíthatóak. 
 

Anyagszükséglet: Az felület nedvszívóképességétől függően 12-16m²/l rétegenként. 
 
 

    Kiszerelés: Art. Nr. + .0 0,375 l    
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Art. Nr. + .1 0,75 l   
 Art. Nr. + .2 2,5 l   
    Tárolás: Hűvös, száraz helyen, fagy- és légmentesen lezárva a Színes fedőfestékek minimum 2 évig eltarthatók. 

Mivel a Színes fedőfesték fokozatosan veszít száradási képességéből, ajánlott hosszabb tárolási idő után 
(több mint 2 év) használat előtt kipróbálni. Nagyon hosszú száradási idő esetén 1 liter festékhez legfeljebb 15 
ml szikkatív (Art. Nr. 435-436) hozzáadásával visszaállítható az eredeti száradási képesség. 
A tárolás alatt az oxidáció következtében egy hártya képződhet az olajfesték felületén, ezt távolítsa el és ne 
keverje bele a festékbe. 
 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva; később 
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Az üres dobozokat, illetve 
edényeket kezelje fémhulladékként. 
Vegye figyelembe a lakk- és festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket. 

    Jelölése: Xn: gyengén mérgező 
F: tűzveszélyes 
N: környezeti veszély 
 

    Biztonsági 
előírások: 

A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók 
(fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, 
szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony 
gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! 
Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.  
 

Figyelem: A teljes leírt eljárás kezeletlen faalappal való munkára vonatkozik! A manapság kapható faablakok többek 
között vízzel hígítható favédőszerekkel és középbevonatokkal előkezeltek. Ezek az előkezelések (gyakran 
akrilalapúak) természetes olajfestékekkel lemázolva viszonylag rövidéletű bevonatokat eredményeznek. 

     
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. 

 2012.11. 
 


