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Tippek festőknek, felhasználóknak

1. tipp: Pergő részekre, rozsdára, „futóhomokra” ne fessünk!
Festés előtt mindig gondosan készítse elő a felületet!

Általában ez a festés leginkább munkaigényes része. A rosszul előkészített felület 
festés után mutatkozik meg esztétika és minőség terén egyaránt.

Előkészítés alatt általában a következőket értjük:
ź pergő részek eltávolítása

ź glettelés
ź csiszolás

ź mechanikus rozsdátlanítás
ź korábbi festékrétegek eltávolítása
ź a festendő felület simára csiszolása

2. tipp: Mindig alapozzunk!
Az alapozó véd és impregnál, tehát fontos szerepe van!

Az alapozó réteg elhagyása sokak számára az egyik költségcsökkentő tényező. A festés 
közvetlen befejezése után a felület nem mutat esztétikai vagy egyéb minőségi 

hiányosságokat, hatása csak később jelentkezik. Az alapozás nélkül festett felület 
könnyebben rozsdásodik, idő előtt peregni kezd, illetve hajlamosabb a gombásodásra. 

A sérült felület javítása mindig többe kerül, mint a megfelelően elvégzett alapozás.
Válasszon alapozóink közül!

3. tipp: Egyrétegű festés nincs!
Alapozás után jön a fedőfesték!

A festés és a megfelelő vastagságú festékréteg szempontjából mindig előnyösebb 
két vékony rétegben felhordani a festéket. Érdemes meggondolni a fedőfesték 

minőségét (ezzel együtt az árkategóriát), mivel ez a réteg van közvetlenül kitéve a 
külső hatásoknak.

Válasszon minőségi festéket, az árkülönbség többszörösen megtérül!

Válasszon termékeinkből!

www.festekbazis.hu
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1. pont A Festék Bázis Zrt. által gyártott festéknek 
nem szabad kárt okoznia a kezelendő felületben,

vagy tétlenül tűrnie, hogy a kezelendő felület bármilyen 
kárt szenvedjen.

2. pont A jól kiválasztott festék engedelmeskedni 
tartozik a kezelendő felület elvárásainak, kivéve, ha 

ezek az utasítások az 1. pont előírásaiba ütköznének.

3. pont Az elkészült festékbevonat tartozik saját 
védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik 

az 1. vagy 2. pont bármelyikének előírásaiba.
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VALMOR LÁBAZATFESTÉK

 zSTRAPABÍRÓ
 zSzÍnTARTÓ
 z TiSzTÍThATÓ

1 l, 4 l, 8 l

MATT

 z fehéR
 zSzÜRKe
 zAnTRAciT
 zKözéPBARnA
 zBARnA
 z TAeRRAKoTTA
 zVöRöS
 zzöLD
 z TR BáziS

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ BETONRA

FALRA ECSETTEL HENGERREL SZÓRHATÓ
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VALMOR LÁBAZATFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Lábazatfesték jellemzően kültérben használható időjárásálló 
festék. Dekoratív bevonat kialakítására alkalmas lábazatokon és alapvakolattal ellátott 
felületeken. Alkalmazható továbbá nagy vagy kis nedvszívóképességgel rendelkező 
felületek festésére (beton, tégla, diszperziós homlokzat és lábazatfestékek, EPS, XPS 
ragasztók, stb...). Kiváló a képződött bevonatnak a felcsapódó vízzel szembeni ellen-
állósága és színtartósága. Teljes átszáradás után tisztítható bevonat képződik a kezelt 
felületen. Amennyiben a glettelésből, simításból adódó kisebb hibákat, vagy a hajszál-
repedéseket szeretné eltűntetni, javasoljuk a VALMOR Szemcsés Lábazat- és beton-
festékünket, melynek használatával egységes, enyhén strukturált felület alakítható ki.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szeny-
nyeződéseket tisztítsuk le! A kezelendő felület legyen száraz és pormentes. Az esetle-
ges hibákat a fogadófelületnek és az igénybevételnek megfelelő anyaggal javítsuk ki. 
A festék a hordozó felület felől érkező vizesedési vagy salétromosodási folyamatoknak 
nem tud ellenállni, ezek megszűntetésére kérjen szaktanácsot. A festési munkálatok 
megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Használat előtt a 
festéket alaposan keverjük fel. A felület alapozásához VALMOR Lábazatfesték és víz 
1:1 arányban hígított keverékét használjuk. Az alapozó keveréket intenzív ecsetelő 
mozdulatokkal hordjuk fel a felületre. A festéket legalább két rétegben fessük fel, nagy 
igénybevételnek kitett felületen három réteg felhordása javasolt. Festéket hígíthatjuk 
5-10% víz hozzáadásával, a felhordás megkönnyítése érdekében. A termék felhaszná-
lásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.
festekbazis.hu oldalról!
Színek: fehér, szürke, antracit, középbarna, barna, terrakotta, vörös, zöld, TR bázis
Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel. (Bázis esetén 
max. 10%)
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Kiadósság lábazat esetén: 3,5-4,0 m2/liter két rétegben (glettelt minőségű felület 
esetén) • Javasolt rétegszám: 2-3 réteg
Alapozás: Nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív 
ecsetelésével végezzük.
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra - A száradási időt a levegő ma-
gas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT-
ÉS BETONFESTÉK

 z Felületkiegyenlítő
 zRuSzTiKuS
 z JáRÓfeLÜLeTRe

1 l, 4 l, 8 l

MATT

 z fehéR
 zSzÜRKe
 zAnTRAciT
 zKözéPBARnA
 zBARnA
 z TeRRAKoTTA
 zVöRöS
 zzöLD

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ BETONRA,
TÉRKŐRE

FALRA ECSETTEL HENGERREL
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VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT- 
ÉS BETONFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Szemcsés Lábazat- és Betonfesték jellemzően kültérben 
használható kopás-, olaj- és időjárásálló festék. Dekoratív felületek kialakítására alkal-
mas beton, műkő, eternit, EPS, XPS és ezek ragasztóin, lábazatokon és alapvakolattal 
ellátott felületeken. Nagy előnye egy sima felületű festékkel szemben, hogy a kisebb 
glettelésből, simításból adódó hibákat, valamint a hajszálrepedéseket eltünteti és egy-
séges, enyhén strukturált felületet eredményez. Olyan betonból készült járófelületek 
esetén is alkalmazható, ahol cél a csúszósság megszüntetése, mert a bevonat ellenáll 
az átlagos, lakossági gyalogos és személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételek-
nek. Felhasználható homlokzatdíszítő elemek kérgesítésére és homlokzatokon henge-
rezhető vakolatként is. Nem nedvszívó felületeken tapadóhídként is használható. A be-
vonat matt, érdes felülete miatt tisztántarthatósága korlátokba ütközhet. Amennyiben 
a könnyű tisztántarthatóság és intenzív terhelés az igénye, kérjük, keresse VALMOR 
Garázsfestékünket vagy a VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfestékünket.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szeny-
nyeződéseket tisztítsuk le! Az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító 
anyaggal szüntessük meg! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, 
nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel 
ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel. A nem nedvszívó 
felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok 
megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C 
lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük 
ecsettel, struktúr hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a nedv-
szívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésével vé-
gezzük. Használhatjuk még a VALMOR Univerzális mélyalapozót, megfelelő hígításban. 
Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadásával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni. 
A fedőfestést 5%-os hígítással végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt 
kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: Gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel
Felhordás: ecsettel, struktúr hengerrel
Kiadósság lábazat esetében: 3-3,5 m2/liter két rétegben glettelt minőségű felület esetén
Kiadósság járófelület esetében: 2,5 m2/liter két rétegben glettelt minőségű felület esetén
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on: min. 4 óra* lépésálló, 24 óra* – burkolható- 
(tapadóhídként használva)
• Terhelhetőség: Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe
• Szemcseméret: 0-0,5 mm
• Javasolt rétegszám: 2-3 réteg
Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól szá-
mított 2 év.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
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VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

 zSTRAPABÍRÓ
 zoLAJáLLÓ
 zuV-áLLÓ
 zGuMiGRAnuLáTuM JáRÓLAPRA iS
 z LáBAzAToKRA iS

1 l, 4 l, 8 l

MATT

 zBARnA
 zSöTéTSzÜRKe
 zViLáGoSSzÜRKe
 zBAzALTSzÜRKe
 zKRéM
 z fehéR
 zzöLD
 zVöRöS
 z TR BáziS

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ BETONRA FALRA

ECSETTELFÁRA HENGERREL SZÓRHATÓ
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VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Padlóbevonat egy kiváló minőségű kopás-, olaj- és 
vízálló, bel- és kültérben használható termék. Alkalmas minden olyan felület bevoná-
sára, ahol a cél az átlagos felületi terhelés elvárásainak való megfelelés, családi házas 
környezetben (játszótéri rugalmas védőburkolat, autóbeálló, járda, műhely, veranda, 
lépcsők). Dekoratív, esztétikus felületet biztosít fa, vakolt vagy beton lábazatok, kerí-
tések, palatetők, (azbesztes hullámpala nem festhető), bitumenes hullámlemezek ál-
lagmegóvó átfestése esetén. A bevonat ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi 
terhelésből adódó igénybevételeknek, itt a festendő felület kizárólag jó nedvszívóké-
pességgel rendelkező beton felület lehet. A bevonat matt, finom kvarclisztet tartalmaz, 
ezért a felmosása nehézségekbe ütközik. Könnyebben tisztítható, ha FACTOR Aqua 
Parkettalakkal kezeljük beltérben a felületet. Amennyiben a könnyebb tisztántartható-
ság fontos szempont, ajánljuk VALMOR Garázsfestékünket.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szeny-
nyeződéseket tisztítsuk le. Az esetleges hibákat nagyszilárdságú járófelület javító 
anyaggal szüntessük meg. Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, 
nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel 
ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel. A festési munkála-
tok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete maxi-
mum 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást 
végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a 
nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésé-
vel végezzük. A nem nedvszívó, vagy alacsony porozitású felületek esetén tapadóhíd 
kialakítása után vihetjük fel a bevonatot. Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadá-
sával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni, a fedőfestést 5%-os hígítással vé-
gezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki- és 
Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról.
Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel (Bázis esetén 
max. 10%)
Kiadósság hígítva: 3 m2/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra (lépésálló). A száradási időt a 
levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Terhelhetőség: Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR gARÁZSFESTÉK

 zKoPáSáLLÓ
 z TiSzTÍThATÓ
 zSÓS hÓLé áLLÓ
 zMűgyanta kinézetű
 zoLAJ-, Benzin- éS AMMÓniAáLLÓ
 zSPoRTPADLÓRA éS PVc-Re iS
 zASzfALTRA iS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

SelyeMFényű

 z fehéR
 z ezÜSTSzÜRKe (RAL 7001)
 zBeTonSzÜRKe (RAL 7032)
 zhoMoKSáRGA (RAL 1014)
 zPiRoS (RAL 3020)
 zKéK (RAL 5015)
 zSáRGA (RAL 1023)
 z feKeTe (RAL 9005)
 z eGyeDi RAL SzÍneK

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

FALRA ECSETTEL HENGERREL

FÁRA FÉMRE
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VALMOR gARÁZSFESTÉK
Alkalmazás: A VALMOR Garázsfesték egy kiváló minőségű POLIURETÁN kötésű, 
flexibilis, rugalmas, kopásnak, olajnak, benzinnek, ammóniának, sós hólének és ház-
tartási tisztítószereknek ellenálló, bel- és kültérben használható termék. Igénybe-
vételnek megfelelő önterülő aljzatkiegyenlítőre felhordva, sima felületű, műgyanta 
kinézetű padlót kapunk. Alkalmas minden olyan felület bevonására ahol a cél, az 
átlagos felületi terhelés elvárásainak való megfelelés családi házas környezetben. 
(Garázs, autóbeálló, járda, műhely, terasz, pince, veranda, lépcsők) Dekoratív, esz-
tétikus felületet biztosít, mely ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi ter-
helésből adódó igénybevételeknek. A festék selyemfényű, könnyen takarítható, jól 
terülő és időjárásálló bevonatot biztosít.
Felhordható: betonra, esztrichre, gipszes és cementes aljzatkiegyenlítőkre, fémre, 
fára, falra, gipszkartonra, aszfaltra, kerámia taposóra, csempére, különböző 2K mű-
gyantákra, valamint sportpadlókra és kemény PVC-re is.
Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, 
szennyeződéseket, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító anyaggal 
szüntessük meg! Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolítás-
hoz savat (ecetsav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral 
érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal véd-
jük! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága mini-
mum C20-minőségű. A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os 
nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel! A gipszes alapú aljzatkiegyenlítők átfesthetők 
(3 mm rétegvastagságig) 24 óra elteltével. Vastagon felhordott ajzatkiegyenlítés esetén 
minden +1mm +24 óra várakozási időt jelent.  A nem nedvszívó felületek – előzetes 
érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt pró-
bafestés végzése javasolt.
Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást vé-
gezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. Használat előtt a fes-
téket alaposan keverjük fel! A nedvszívó felületek alapozását 20% lakkbenzin hígító 
hozzáadásával és intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a ter-
méket hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem 
szükséges hígítani. A festések között legalább 10 óra száradási időt biztosítsunk és 
a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról. 
A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és a Bizton-
ságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (Bázis esetén max. 10%)
Kiadósság: 3-4 m2/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 10 óra – lépésálló. A száradási időt a 
levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 3 nap után vehető igénybe.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin vagy aromás hígítóval
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
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VALMOR
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VALMOR 
biztonságos padló- és jelölőfesték

Alkalmazás: A VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfesték egy klórkaucsuk tartalmú, egy-
komponensű festék. Ipari igénybevételnek kitehető MSZ EN 1504-2:2005 szabvány szerint, 
TARGONCÁZHATÓ felületet biztosít. A kezelt felület tartósan ellenáll a víz, UV sugárzás, 
vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat, benzin, olaj, fékolaj, akkumulátorsav 
hatásaival szemben. Járó- és oldalfelületekre, fém, beton, és minden ásványi eredetű felü-
letre (nem nedvszívókra is) felhordható, kül- és beltérben egyaránt. A bevonat mechanikai 
sérülés esetén könnyen javítható, mert speciális összetételének köszönhetően képes a már 
meglévő, megszilárdult saját bevonatával olyan felületi reakcióba lépni, melynek eredmé-
nyeként a rétegek összeforrnak. Alkalmas lépcsők, járdák, rakodórámpák, raktárak, műhe-
lyek, üzlethelyiségek, irodák, folyosók, garázsok teljes felületének védelmére. Közlekedési 
útvonalak, útjelzések, parkolóhelyek, sportpályák, veszélyt jelző zónák kialakítására, ipari 
és lakossági környezetben egyaránt használható. A bevonat biztonságos, matt, nem csúszik, 
mert finom kvarclisztet tartalmaz. Amennyiben az intenzív igénybevételhez érdes, csúszás-
mentes vagy könnyen tisztítható bevonat az igénye, kérem, keresse a www.festekbazis.hu 
oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.
Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szeny-
nyeződéseket, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító anyaggal szüntes-
sük meg! Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolításhoz savat 
(ecetsav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! 
Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legyen 
szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. A fes-
téket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra 
hordjuk fel! A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után, alapozást nem igényelnek. 
A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése. Nagy hőingadozás-
nak kitett fémfelületekre nem javasoljuk, mert a festékbevonat rideg. Növényi és állati zsi-
radékokkal tartósan érintkezve a kopásállóság csökken.
Felhasználás: A festést csak +5°C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C le-
het. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, 
hengerrel, megfelelő szóró berendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. 
A nedvszívó felületek alapozását 20% aromás hígító hozzáadásával, intenzív ecsetelésével 
végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási 
konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A termék felhasz-
nálásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat 
a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: Kérjük, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi 
megoldásokat is kínálunk.
Kiadósság: 3 m2/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 1 óra – lépésálló
Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 1-2 nap után vehető igénybe. Kémiai 
ellenállóság 1 hét.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l
Fényesség: matt
Színek: fehér, szürke, fekete, sárga, egyedi RAL színek
A beton felületvédelmi rendszereiről szóló MSZ EN 1504-2:2005 szabvány szerinti ÉMI-TÜV 
313085 vizsgálata alapján megfelelő.
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VALMOR
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VALMOR 
kőbalzsam

Alkalmazás: A VALMOR Kőbalzsam alkalmas kül- és beltérben természetes kövek, 
tégla, cserép, díszkő, mészkő járó- és falfelületek impregnálására vagy színtelen, 
rugalmas védőbevonat képzésére használhatjuk. Használatával meggátolhatjuk a 
nedvesség és a szennyezőanyagok bejutását a felület pórusaiba, így megvédhetjük 
a burkolatokat a mindennapok hatásaitól. A kőbalzsam színtelen, (de színezhető) a 
kezelt felületnek színélénkítő, „nedves” hatást kölcsönöz és kiemeli annak természetes 
szépségét. A termék kültéri használatával megvédhetjük a kezelt felületeket a fa-
gyáskároktól, így megnövelhetjük az élettartamukat. A termék vízszigetelés pótlására, 
helyettesítésére nem alkalmas, víznyomás esetén használata nem javasolt. A VALMOR 
Kőbalzsammal, impregnálószerként használva, nedvszívó felületeken selyemmatt, vé-
dőbevonatként selyemfényű bevonat képezhető, ezért a szennyeződés nehezen ta-
pad meg a felületén és általános háztartási tisztítószerekkel könnyen tisztántartható. 
Bevonatként történő felhasználását javasoljuk a konyhai falfelületeknél, előszobák, 
lépcsőházak, villanykapcsolók környékén.
Előkészítés: A fogadófelületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros 
szennyeződéseket tisztítsuk le lúgos mosószer használásával! A salétromsók (vízkő, 
ásványi sók) eltávolításához használjon híg sav oldatot.  Régi, erősen igénybevett, 
szennyezett felület tisztítása nagy nyomású vízsugárral, esetleg gőzborotvával történ-
het. A kezelni kívánt felület légszáraz állapota nem követelmény, a készítmény nedves, 
de még szívóképes felületre is felhordható. Alapos tisztítása után próbafestést végez-
zünk, mert a különböző felületekből (fugákból) ásványi sók oldódhatnak ki és opálossá 
tehetik a kőbalzsamot.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, 
illetve tűző napon! A kezelendő részeket ecsettel, hengerrel, vagy kefével festhetjük. 
Hígítani szükség esetén, a felület nedvszívó képességének megfelelően maximum 1:1 
víz hozzáadásával lehet. Impregnálószerként alaposan dolgozzuk be azt a kezelendő fe-
lületbe mindaddig, míg a nedvszívóképessége megszűnik, a felesleget töröljük le, hogy 
ne képezzen filmréteget. Bevonat képzés esetén nem kell hígítani az anyagot egyenle-
tesen, egy vagy két vékony rétegben vigyük fel a felületre. A termék felhasználásának 
megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.
festekbazis.hu oldalról!
Színezés: pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel
Kiadósság: 6-10 m2/liter egy rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas 
páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
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VALMOR 
FLEXIBILIS FOLyÉKONy FÓLIA

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Folyékony Fólia egy vízbázisú termék, mely speci-
ális összetételének köszönhetően a száradást követően vízhatlan, rugalmas szigetelő 
réteget képez a felületen. Rendkívül nagy kiadósságával gazdaságos megoldást nyújt, 
a kívülről jövő vizesedési terhelések okozta károk megelőzésére. Felhasználható kül-
térben erkélyek, teraszok járólap alatti, illetve beltérben zuhanyzó-, fürdőszoba-, kony-
ha-, és mosóhelyiségek falának/aljzatának, csempézés/járólapozás előtti párazárásra, 
vízszigetelésére. Felhordható cement és gipszes vakolatokra, betonra, gipszkartonra 
és OSB-re is. Használható szobákban dohosság megszűntetésére/mérséklésére (nem 
szűnteti meg az épület vizesedéséből eredő problémákat) padlószőnyeg, parketta, PVC, 
laminált padlólapok alá. Csak burkolatok alatti szigetelésre használható! Állandó vízter-
helésnek kitett felületekre nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucsuk vagy a 
Valmor Flexibilis Tetőszigetelő bevonatot ajánljuk.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennye-
ződéseket tisztítsuk le. A repedések, hézagok (maximum 0,5 cm széles/mély) tömí-
tését, illetve a hajlatok megerősítését a következő eljárással végezzük: alaposan fel-
kevert VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő bevonat 1l-hez folyamatosan adagoljunk hozzá 
0,5-1,0 kg száraz homokot, amíg egy sűrű glettelhető masszát nem nyerünk, melyet 
egyenletesen a hézagokba kenjük be és simítsuk le. Átvonhatósága a száradás függvé-
nyében, legalább 24 óra elteltével történhet meg. Használjunk hajlaterősítő szalagot!
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, 
illetve tűző napon! A munkálatokat végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. A vödör tar-
talmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk 5-10% víz hozzáadásával! Az első réteg 
felvitele után hagyjuk azt legalább 4 órán át száradni, majd vigyük fel a második ré-
teget! 10 óra száradási idő elteltével a felület burkolható. A termék felhasználásának 
megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a 
www.festekbazis.hu oldalról!
Anyagszükséglet hígítva: 2 m2/liter két rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő ma-
gas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Burkolhatóság (25 °C-on): 10 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma 
több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
flexibilis tetőszigetelő bevonat
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VALMOR 
flexibilis tetőszigetelő bevonat

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő bevonat vízbázisú termék, mely a legkor-
szerűbb Core-Shell emulziójának köszönhetően a felhordást és száradást követően UV-ál-
ló, rugalmas, páraáteresztő, vízszigetelő réteget képez a felületen. Szinte mindenfajta épí-
tőanyagra kiválóan felhordható, így az épület bármely pontját megvédhetjük annak pozitív 
oldala felől érkező nedvességgel szemben. Rugalmasságának köszönhetően, a hőterhelés-
nek kitett különböző anyagok eltérő dilatációs méretváltozását is képes követni. A bevonat 
enyhén sav- és lúgálló, tisztítható, nedves dörzsálló, lépésálló. Alkalmas lapos tetők önálló 
vízzáró szigetelésére, meglévő bitumenes, PUR, EPDM gumi szigetelések felújítására, UV-vé-
delmére és hőterhelésének csökkentésére.
A szigetelt felület közvetlen burkolható kül- és beltérben, vagy kopásállóvá tehető VALMOR 
Flexibilis Padlóbevonattal (nem nedvszívó alapfelület esetén csak személyforgalomnak tehe-
tő ki a felület). Kül- és beltérben szigetelhetjük a felsorolt anyagokat és azok kombinációit: 
betonok, kerámiák, cserepek, üvegek, csempék, zsindelyek, OSB-k, bádogok, festett és por-
szórt lemezek, nemesfémek, műanyagok, fóliák, szigetelő lemezek, polikarbonátok, palák, 
fák, Betonyp (CK lapok), EPS és XPS lemezek, kövek, téglák, szürke és nemes vakolatok, 
cementes és diszperziós ragasztók. Szakszerű felhordás esetén élettartama meghaladja a 
10 évet. Állandó víz alatti felhasználásra nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucsuk 
bevonatot ajánljuk.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződé-
seket tisztítsuk le! A nedvszívó képességgel nem rendelkező felületeket csiszolással érdesít-
sük! A rozsdás szögeket, acél alkatrészeket először COROR Rapid Korróziógátló Alapozóval 
kezeljük! A nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított VALMOR Flexibilis Te-
tőszigetelő Bevonattal, egyenletes rétegben, telítődésig felhordva, intenzív nyomó-ecsetelő 
mozdulatokkal végezzük el! Átvonhatósága – a száradás függvényében – legalább 1-2 óra 
elteltével történhet meg. A repedések, hézagok (maximum 0,5 cm széles/mély) tömítését, 
illetve a hajlatok megerősítését a következő eljárással végezzük: 1 liter alaposan felkevert 
VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő Bevonathoz folyamatosan adagoljunk hozzá 0,5-1,0 kg szá-
raz homokot, amíg egy sűrű glettelhető masszát nem kapunk, melyet egyenletesen kenjünk 
a hézagokba, majd simítsuk le! Átvonhatósága – a száradás függvényében – legalább 24 óra 
elteltével történhet meg. Használjunk hajlaterősítő szalagot! A festési munkálatok megkez-
dése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25°C lehet! A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. 
A vödör tartalmát gépi erővel alaposan keverjük fel! Az első rétegre szánt mennyiséget hígít-
suk meg, maximum 15% víz hozzáadásával. Egyenletes rétegben, folyamatos ecsetelő moz-
dulatokkal fessük le a felületet! Az első réteg felvitele után hagyjunk legalább 10 óra száradási 
időt, amíg az járható nem lesz! A fedőbevonatot kb. 10% víz hozzáadásával hígítsuk, ezt 
követően– ügyelve a tökéletes szigetelés elvárásaira – hordjuk fel a felületre! Tartós vízterhe-
lésnek kitett, lejtés nélküli 1 m2 felületre 1 liter bevonatot, minimum 3 rétegben hordjunk fel! 
Folyékony állapotban felhordott tető- és vízszigetelő rendszerek, ETAG 005 európai műszaki 
engedélyezésének előírásai szerinti TÜV SÜD KERMI R 209263 vizsgálata alapján megfelelő.
Anyagszükséglet hígítva: 1-2 m2/liter, két-három rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 10 óra, végső kötési idő max. 1 hét – az 
időjárás függvényében
Burkolhatóság (25 °C-on): 10 óra
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek, ETAG 005 európai műszaki en-
gedélyezésének előírásai szerinti TÜV SÜD KERMI R 209263 vizsgálata alapján megfelelő.



www.festekbazis.hu
18

VALMOR
időjárásálló- és szigetelőfesték

 z izoLáciÓ
 z ADhéziÓ
 z KohéziÓ

0,9 l, 1 l, 4 l, 8 l

SeLyeMMATT

 z TRAnSzPARenS
 z fehéR

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

ECSETTEL HENGERREL

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ FÉMRE

FALRA FÁRA
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VALMOR 
időjárásálló és szigetelőfesték

Alkalmazás: VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték vízzel hígítható kül- és beltérben 
használható rugalmas festék. 3x3 funkcióban alkalmazható: dekorációra (jól színezhető és 
mindenre tapad), izolációra (szigetelés és védelem), adhézióra ((tapadóhíd, alapozó funkció-
ra). A bevonat UV álló, vízálló, enyhe sav és lúgálló, rugalmas. Tökéletesen megtapad szinte 
minden, új és régi, kezeletlen vagy már festett felületen egyaránt.

1. Tartós védelem: ellenáll az időjárás káros hatásaival szemben, amit több éven át 
megőriz. Gyorsan száradó selyemmatt fényű fedőfesték, mely dekoratív bevonatot ké-
pez. Nem mérettartó fa szerkezetekre, széldeszkákra, falborításokra, kerítésekre, puha 
és keményfákra egyaránt használható. Nemesfémekre, műanyag és gumi felületekre, 
csatornákra, vízelvezetőkre, bádogborításokra felhordható. Minden ásványi eredetű fe-
lületre alkalmazható, ahol cél a nedvesség felvételének csökkentése. Kiválóan használ-
ható füves és műfüves pályák vonalainak felfestésére. Hígítás nélkül, csöppnyi okker 
pigmenttel színezve színfordítóként használható lazúrfestékek alá.
2. Szigetelés: kormos, nikotinos, rozsdás, salétromos, penészes, enyhén zsíros- és 
vizes ázási foltokra felhordva megakadályozza az oldott sók következő rétegbe jutását. 
A megszáradt bevonat nem engedi át a korom és kátrány kellemetlen szagát. Burkola-
tok alatti vízszigetelésre is használható.
3. Alapozás: a tapadást elősegítő közbenső réteg kialakítására alkalmas, ahol az egy-
mással nem harmonizáló felületek és festékek erős kapcsolata szükséges. Olajfesté-
kekre, enyves festékekre, önterülő aljzatkiegyenlítők, OSB, CK lapok, gipszes felületek, 
cementkötésű kerámialap ragasztók alá. A következő festékréteg tökéletes tapadásához 
1:6 arányban, burkolási munkáknál 1:3 arányban vízzel hígítva alapozóként használja. 
A megszáradt felület glettelhető gipszes, diszperziós, cementes, anyagokkal vagy köz-
vetlen festhető vizes, oldószeres (lakkbenzin hígítású) festékekkel, lazúrokkal.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. A nem nedvszívó felületek külön 
alapozást nem igényelnek, festés előtt csiszolással érdesítsük azokat. A nedvszívó felületek 
alapozását 1:6 arányban vízzel hígított VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték felhasz-
nálásával, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezzük el. Átvonhatósága a száradás 
függvényében, legalább 1-2 óra elteltével történhet meg. A fa nedvességtartalma maximum 
20% lehet! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet! A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóró berende-
zéssel. A vödör tartalmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 5% víz hozzáadásával. 
Az első réteg felvitele után, hagyjuk azt legalább 2-4 órán át száradni, majd vigyük fel a má-
sodik réteget. 1 liter festéket maximum 8 m2-re hordjuk fel egy rétegben. A termék felhasz-
nálásának megkezdése előtt, kérjük töltse le a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat a 
www.festekbazis.hu oldalról.
Színezés: gépi és kézi pasztákkal max. 10% pasztamennyiséggel
Anyagszükséglet hígítva: 4 m2/liter két rétegben glettelt felületi minőség esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C–on): 2-4 óra, végső kötési idő max. 1 hét (idő-
járás függvényében)
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
POLISZTIROL RAgASZTÓ

 zKÜLTéRBen iS
 zcSiSzoLhATÓ
 z fAGyáLLÓ
 zoSB-Re iS
 zcK LAPRA iS

1,5 kg, 4,5 kg

–

 z TöRTfehéR

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

FÁRA SPAKLIVAL
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VALMOR 
POLISZTIROL RAgASZTÓ

Alkalmazás: A VALMOR Polisztirol Ragasztó egy kiváló minőségű, vizes bázisú, kül- és 
beltérben is használható, fagyálló, jól csiszolható, rugalmas és festhető termék. Alkal-
mas polisztirolból készült díszítő elemek, mennyezeti lapok és hőszigetelő alátétfóliák 
ragasztására. A VALMOR Polisztirol Ragasztó minden szilárd, ásványi eredetű felületre, 
valamint nem nedvszívó alapokra is közvetlenül felhordható (OSB, CK). Alkalmas továb-
bá habalátétes linóleum és szőnyegpadlók ragasztására is.
Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződé-
seket tisztítsuk le. A porózus alapot VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük le.
Felhasználás: A ragasztást csak +10 °C felett végezzük! Ne dolgozzunk esőben vagy tűző 
nyári napsütésben! „Problémás” alapfelületeknél mindig végezzünk próbaragasztást! Po-
lisztirol elemek esetében tegyünk 3-7 helyre ragasztót a felületre, majd nyomjuk könnye-
dén a kívánt helyre és 5-10 mp-ig tartsuk meg! Hőszigetelő fólia ragasztásakor spaklival 
hordjuk fel a ragasztót a falra, majd helyezzük rá a fóliát és tapétázóhengerrel nyomjuk 
a felületre! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és a 
Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Kiadósság: 4-5 m2/kg
Száradási idő (25 °C-on): 3-5 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több 
órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: spaklival
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
uNIVERZÁLIS MÉLyALAPOZÓ

 z feSTéKeT SPÓRoL
 z ezt Mondta a FeStő
 z FalSzépítő

1 l, 5 l, 10 l

MATT

 z fehéR

háRoMféLe ALAPozÓ:
1:1 STAnDARD
1:4 KoncenTRáTuM
1:8 eSzenciA

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ECSETTEL HENGERREL

PÁRAÁTERESZTŐ
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VALMOR 
uNIVERZÁLIS MÉLyALAPOZÓ

Alkalmazás: A VALMOR Univerzális Mélyalapozó oldószermentes, alkalmas minden ás-
ványi eredetű felületre kül- és beltérben: tégla, cserép, vakolat, homlokzat, lábazat, 
gipszkarton, beton, stb. impregnálására. Használható nedvszívó képességgel bíró fe-
lületek festés, illetve műgyanta alapú vakolat bevonás előtti alapozására. Alkalmazása 
során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős tapadó képes 
alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodá-
sa és optimális, egyenletes tapadást biztosít a rétegek közt.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk Valmor Időjárásálló- és Szi-
getelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Kültéri 
használat alkalmával az alapozást ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A termé-
ket az alapfelület szívóképességétől függően hígítsuk, hogy a mélyalapozó ne képezzen 
a felületen fényes réteget, mert ez a túladagolásnak a jele. A VALMOR Univerzális 
Mélyalapozó 1:1 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glet-
telt felületre 1:1 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vako-
latok alapozását, hígítás nélkül végezzük. A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Kon-
centrátum 1:4 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettelt 
felületre 1:4 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok 
alapozását 1:3 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, beton felületre, 
„régi” kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:2 ará-
nyú hígítást javasolunk. A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Eszencia 1:8 terméket 
kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettelt felületre 1:8 arányban 
hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:6 rész víz 
hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, betonfelületre, „régi” kőporos, elhasz-
nálódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:4 arányú hígítást javasolunk. 
A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a 
nedvesre”). A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és 
a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: –
Kiadósság: 8-10 m2/liter egy rétegben, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2 óra. A száradási időt a levegő magas 
páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

 zMagaS FedőképeSSég
 zDeKoRATÍV
 zkieMelkedően tartóS

5 l, 15 l

MATT

 z fehéR

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ECSETTEL HENGERREL

PÁRAÁTERESZTŐBELTÉRI

SZÓRHATÓ
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VALMOR 
BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Beltéri Diszperziós Falfesték újonnan kifejlesztett, környezet-
védelmi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték 
vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelmé-
nyeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, gipszkarton, fű-
részporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szi-
getelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. 
A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR 
Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési 
munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecset-
tel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígítás-
képpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk 
azt átszáradni, majd a fedőfestést, amennyiben szükséges, max. 5% víz hozzáadásával 
végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és a 
Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel
Kiadósság: 4-4,5 m2/liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas 
páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR KONTROL FALFESTÉK

 zSzéLeS SPeKTRuMú TiSzTÍTÓSzeRReL MoShATÓ
 zkiVáló MinőSégű nedVeS dörzSálló 
(i. oSzT.)
 zneM neDVSzÍVÓ feLÜLeTRe iS
 zMagaS páraátereSztő képeSSég
 zKözVeTLenÜL A fALAzÓAnyAGoKRA
 zBAKTeRioSzTATiKuS – AnTiBAKTeRiáLiS 
adalékkal iS rendelhető
 z „foRDÍTÓ”-feSTéK (oLDÓSzeReS/VizeS)
 z egy rétegben iS kiVáló FedőképeSSégű
 z LeVenDuLA iLLATú

2 l, 4 l, 10 l

MATT

 z fehéR

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ HENGERREL

PÁRAÁTERESZTŐ

SZÓRHATÓ

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

ECSETTEL
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VALMOR KONTROL FALFESTÉK
Alkalmazás: A tökéletes falfestéket keresi? A megfelelő festékanyag kiválasztása nem 
könnyű feladat. Fontos, hogy a kiváló minőség mellett kellőképpen sokoldalú is legyen. 
Az első szempontok között merül fel például az, hogy az adott felület nedvszívó-e vagy 
sem. Nem mindegy, hogy hol fogjuk használni a festéket: közvetlenül a falazó anyagon, 
esetleg betonos, gipszes, cementes, vakolt vagy glettelt részeken. Ha a Valmor Kontrol-t 
választja, egy olyan sokoldalú, prémium kategóriás termékkel dolgozhat, amely minden 
felsorolt felület kezelésére alkalmas! Önnek így nem kell a különféle felületekhez újabb és 
újabb anyagokat vásárolnia, legyen szó beltéri vagy akár fedett kültéri részekről. A Valmor 
Kontrol számára nem jelent akadályt az sem, ha a fogadófelület festett diszperziós, latex, 
meszelt, vagy zománcozott, sőt, kiválóan alkalmas fűrészporos és üvegszövet tapétára, 
valamint EPS polisztirolok és kemény műanyagok bevonására is.
Innovatív tulajdonságok a még jobb eredményért:
A Valmor Kontrol mosható és súrolható, valamint ellenáll a higított háztartási tisztítószerek-
nek is, így tisztán tartása nagyon egyszerű. Egyedülálló módon mégis kiváló páraáteresztő. 
Higiénikus, antibakteriális, bakteriosztatikus adalékkal is rendelhető, így az adott beltéri 
helyiség baktérium száma is jelentősen csökkenhet – ez hatalmas védelmet jelenthet egy 
egészségügyi intézmény esetében, ám a saját lakásunkban is! Ha a megjelenés is számít… 
Nem csupán az időtálló minőség számít, hanem a felület kinézete is – ez nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogyan érezzük magunkat az adott helyiségben! A Valmorral kezelt felü-
letek felszíne minden esetben sima, matt és elegáns megjelenést biztosít, így az esztétikai 
követelményeknek is maximálisan eleget tesz. A Valmor izolációs célra és fordító festék-
ként is használható: akár oldószeresről, vizes bázisú festékre is válthatunk vele. Elfedi a 
vízleázás, nikotin és korom okozta elszíneződéseket is.
Összességében elmondható, hogy a Valmor Kontrol egy rendkívül könnyen kezelhető, pá-
raáteresztő, ám mégis mosható, egy rétegben is kiváló fedőképességet biztosító, színez-
hető, cseppmentes és jó terülő képességgel rendelkező festék – ráadásul nagyon kellemes 
levendula illattal. Használja bátran az épület bármely helyiségében!
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le. A felülethibás falakat glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. 
A tapadás növelése és az egyenletes nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Air 
Flow lélegző mélyalapozóval kezeljük a porózus felületet.
Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 5% pasztamennyiséggel
Kiadósság: 12-13 m2/liter egy rétegben, rétegszám 1-2 réteg
Alapozás: Valmor Univerzális Mélyalapozóval
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2 óra száraz, átfesthető 2-4 óra, mosható-
ság 1 hét. Az értéket a levegő magas páratartama meghosszabbíthatja.
Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Szerszámtisztítás közvet-
len használat után vízzel!
Felhasznáható 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
Összetétel: akril kötőanyag, pigmentek, töltőanyagok, adalékanyagok

MSZ EN  ISO 11998 szabvány szerinti nedves dörzsállóság 200 ciklus után a rétegvas-
tagság változás 3,1 mikron és MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, vízgőz áteresztő 
képesség V: 360g/m2/nap; Légrétegvastagság egyenérték, sd érték: 0,06 m
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2,5 l, 5 l

MATT

 z fehéR

VALMOR
PENÉSZgÁTLÓ FALFESTÉK

 z LeVenDuLA iLLATú
 zkonyhába, FürdőSzobába
 z JÓL TiSzTÍThATÓ
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VALMOR 
PENÉSZgÁTLÓ FALFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Penészgátló Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédel-
mi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék mely gátolja a fal-
penész kialakulását. A festék bevonat vízpára- és légáteresztő tulajdonsága valamint 
tisztíthatósága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható 
gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, valamint diszperziós alapú koráb-
bi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott 
(óvoda, iskola, stb.) A fehérlevendula illatának nyugtató hatása a festékréteg szára-
dása után is hosszan élvezhető.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és 
Szigetelőfestékkel. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat mossuk le és ha szük-
séges száradás után a foltot enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen távolítsuk el. 
A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A felülethibás falakat 
glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyen-
letesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval 
kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük 
ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen 
maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt 
átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék fel-
használásának megkezdése előtt, kérjük töltse le a „Műszaki- és Biztonságtechnikai 
adatlapokat” a www.festekbazis.hu oldalról.

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel 
(A színtartósságról kérje szaktanácsadója segítségét!)
Kiadósság: 5-6 m2/liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra (a levegő magas páratartalma 
a száradási időt meghosszabíthatja)
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasznáható 5–25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 18 hónap
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VALMOR
hOMLOKZATFESTÉK

 z exTRA KiADÓS
 z erőSen időjáráSálló
 zuV-áLLÓ

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

MATT

 z fehéR

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ECSETTEL HENGERREL SZÓRHATÓ

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

FÁRA



www.festekbazis.hu
31

VALMOR 
hOMLOKZATFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Homlokzatfesték fehér, matt festék, mely tartósan megvédi 
a felületet a légszennyeződés erodáló hatásaitól. Nagy kiadóssága folytán gazdasá-
gos felhasználást biztosít, magas kötőanyag tartalmának köszönhetően megfelel a 
jelenkor technikai és környezetvédelmi követelményeinek. Kiválóan alkalmas téglafal, 
természetes kő, beton, gipszes- és cement vakolatok bevonására. Kültéri felhaszná-
lásán túl használható még beltéri, nagyobb igénybevételnek kitett felületek festésére. 
Tisztítható, nedves dörzsálló bevonatot képez, ezért kifejezetten javasoljuk fürdőszo-
bák, konyhák, előszobák festésére.
Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és 
Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk 
át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében 
VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet. A festési munkálatok meg-
kezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. Ne dolgozzunk esőben vagy 
tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. 
Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 10% víz hozzá-
adásával. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 
5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, 
töltse le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: Gépi és kézi pasztákkal, fehér esetén max. 3-5%, bázisok esetén max. 
5-10% pasztamennyiséggel
Kiadósság hígítva: 5 m2/liter két rétegben, fehér, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
VAKOLAT

kapart 1,5 mm, dörzsölt 2,0 mm

 z erőSen időjáráSálló
 zKönnyen feLhoRDhATÓ
 zVízlepergető
 zKiADÓS

25 kg

MATT

 z fehéR
 z TRAnSzPARenS BáziS

VÍZZEL HÍGÍTHATÓHŐSZIGETELÉSHEZ

FELKEVERNI! GLETTVASSAL SPAKLIVAL

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 
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VALMOR 
VAKOLAT

kapart 1,5 mm, dörzsölt 2,0 mm

Alkalmazás: A VALMOR Vakolat felhasználásra kész, műanyag bázisú vakolat, mely 
homlokzatok és belső falak védelmére és díszítésére alkalmas. Felhordható simított, va-
kolt, glettelt felületre, betonra vagy homlokzati hőszigetelő rendszerre zárórétegként. 
A bevonat nagy strapabírású, víztaszító, tisztítható, ellenáll az időjárásnak, UV-sugár-
zásnak, dörzsölésnek, rezisztens a levegőben lévő káros anyagokkal szemben.
Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és 
egyéb szennyeződéseket tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásál-
ló- és Szigetelőfestékkel! A felülethibás falakat kültéri glettelőanyaggal simítsuk le, 
majd csiszoljuk át! A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása 
érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet! A munkálatok 
megkezdése előtt javasolt a próbafelület felhordása.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! A VALMOR Vakolatot alaposan keverjük fel és rozsdamentes acél si-
mítóval, szemcsevastagságban hordjuk fel a felületre! A kívánt struktúrát 5-10 percen 
belül, egy műanyag simítóval dolgozzuk ki! Összefüggő felület bevonásának ideje alatt 
a munkát nem szabad félbeszakítani. A határoló felületeket ragasztószalaggal ragasz-
szuk le, és a filmképződés beállta előtt távolítsuk el azt! Esőben, viharban vagy tűző 
napon ne végezzünk munkát! A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, 
töltse le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: gépi és kézi pasztákkal, fehér szín esetén max. 3%, bázisok esetén max. 
8% pasztamennyiséggel.
Kiadósság hígítva: 2,5 kg/m2 a 1,5 mm „kapart” és 3 kg/m2 a 2 mm „dörzsölt” 
struktúra esetében
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: rozsdamentes acél simítóval, műanyag simítóval
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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VALMOR
air floW lélegző beltéri falfesték

 zVizeSedő Falakra
 zMeSzeS GLeTTRe
 zSzáRAz DöRzSáLLÓ

0,75 l, 5 l, 10 l

MATT

 z fehéR

FALRA

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ECSETTEL HENGERREL

PÁRAÁTERESZTŐBELTÉRI

SZÓRHATÓ
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VALMOR 
air floW lélegző beltéri falfesték

Alkalmazás: A VALMOR Air Flow Lélegző Beltéri Falfesték egy kimagaslóan magas 
páraáteresztő képességgel rendelkező, környezetkímélő, hófehér, jó fedőképességű, 
diszperziós jellegű falfesték. Normál, lábazati, szárító, páraáteresztő alapvakolaton, 
betonon, dekoratív matt és garantáltan lélegző és száraz dörzsálló felületet biztosít. 
A VALMOR Air Flow különleges összetételének köszönhetően légáteresztő, a fal ter-
mészetes légzését nem gátolja, sőt még 35%-os nedvességtartalmú vakolatra is fel-
vihető. Ideális a frissen készült új falak, valamint régi épületek rendszeres vizesedési 
problémával küzdő falazatainak bevonására. Azonnali és tartós megoldást szeretne 
a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben akkor használják a VALMOR AIR FLOW 
Hőtükör-Festéket.
Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után pára-
áteresztő glettelő anyaggal simítsuk le a felületet. Régebben már felületkezelt falak 
esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződéseket tisz-
títsuk le! Rendszeres vizesedési problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot tá-
volítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáteresztő alapvakolattal úgy, hogy 
ne használjon simításhoz glettelő anyagot. Alapozáshoz minden esetben használja 
a VALMOR AIR FLOW LÉLEGZŐ MÉLYALAPOZÓ 1:1 arányban vízzel hígított elegyét. 
A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük 
ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, 
hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után 
hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük! 
A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és Bizton-
ságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 1% pasztamennyiséggel
Kiadósság: 4-5 m2/liter alapozás + két réteg, fehér, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

MSZ EN 7783 -2 szabvány szerinti páraáteresztő képesség, vízgőz áteresztő képesség 
V: 1027g/m2/nap; Légrétegvastagság egyenérték, sd érték: 0,023 m
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1 l, 5 l

MATT

 z fehéR

valmor air floW lélegző mélYalapozó 1:1

 zVizeSedő Falakra
 zúJ VAKoLATRA
 zRéGi éPÜLeTeKRe
 zVáLyoGRA
 zPincéKBe

HENGERRELPÁRAÁTERESZTŐ ECSETTEL
KÜL- ÉS 
BELTÉRI 
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valmor air floW lélegző mélYalapozó 1:1
Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Lélegző Mélyalapozó 1:1 oldószermentes, kül- 
és beltérben használható, kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező 
környezetbarát termék. Nedvszívó felületek alapozására ajánljuk, ahol a felület „lé-
legzése” fontos szempont. A VALMOR AIR FLOW Lélegző Beltéri Falfesték felhordása 
előtt a használata kifejezetten javasolt. Alkalmas minden ásványi eredetű felületre: 
szárító- felújító vakolatrendszerekre, normál vakolatra, gipszkartonra, mész-cement 
alapú felület simító anyagokra, valamint meszelt és nedvszívó képességgel bíró fes-
tett felületekre. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így erős 
tapadó képes alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges 
festési foltosodása.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb 
szennyeződéseket tisztítsuk le. A foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és 
Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat VALMOR AIR FLOW Glettel simítsuk le, majd 
csiszoljuk át.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Az 
alapozót nem szükséges hígítani, de az alapfelület szívóképességétől függően hígít-
hatjuk maximum ugyanannyi víz hozzáadásával 1:1 arányban. A következő munka-
fázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”) VAL-
MOR Air Flow Lélegző Beltéri Falfestékkel. Az alapozott felületet a teljes átszáradás 
után, hagyományos lélegző diszperziós vagy szilikon falfestékekkel is átfesthetők. 
Mész vagy mészfestékkel festett felületek alapozásánál figyelni kell arra, hogy a fes-
tés 6 hónapnál régebbi legyen.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Színezés: –
Kiadósság: 8-10 m2/liter egy rétegben hígítva, glettelt minőségű felület esetén
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Átfesthetőség, 25 °C-on: min. 2 óra*

Javasolt rétegszám: 1 réteg
Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól 
számított 2 év.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
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valmor air floW kenHető HőtÜkör

0,25 l, 1,7 l, 3,4 l

MATT

 z fehéR

 zMeLeGéRzeT
 zhőhíd cSökkentő
 zPenéSz eLLen

KÜL- ÉS 
BELTÉRI 

PÁRAÁTERESZTŐ

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

FALRA

MŰANYAG
GLETTVASSAL
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valmor air floW kenHető HőtÜkör
Alkalmazás: A VALMOR Kenhető Hőtükör egy mikroméretű kerámia gömböket tartal-
mazó, speciális összetételű glettelhető anyag. A kerámia gömbök belsejében vákuum 
van, amely a legjobb hővezetést gátló közeg. A VALMOR Kenhető Hőtükör hatékonysága 
a rétegvastagságon múlik, ezért javasolt a 1,5mm vastagság felhordása. Ennél a ré-
tegvastagságnál már jelentős fűtés megtakarítással számolhatunk. További érzékelhető 
változást hozhat lakókörnyezetünkben a VALMOR Kenhető Hőtükör használata:

• azonnali és tartós megoldást nyújt a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben
• csökkenti a hőveszteséget a falakon és a mennyezeten keresztül
• megszünteti a falak hideg érzetét – komfortosabbá válik a lakókörnyezet
• egyenletesebb hőeloszlású falon a páralecsapódás mértéke csökken
• nem gátolja a falak lélegzését

Felhasználható célzott felületekre, hőhidak utólagos kezelésére és a teljes épület belső 
és külső hővédelmére egyaránt. Alkalmazható nyílászárók áthidalóinál, sarkoknál, ko-
szorúk mentén, pincefödémeknél, padlózat és falazat csatlakozásánál radiátorok mögötti 
felületeknél és mindenhol, ahol úgy érezzük, hogy „húz” a fal. (sugározza a hideget).

Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után simítsuk 
le a felületet. Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolít-
suk el, az olajos, zsíros, penészes szennyeződéseket tisztítsuk le! Rendszeres vizesedé-
si problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd 
vakoljuk újra páraáteresztő alapvakolattal úgy, hogy ne használjon simításhoz glettelő 
anyagot. Alapozáshoz minden esetben használja a VALMOR Air Flow lélegző alapozó 1:1 
arányban vízzel higított elegyét. A glettelési munkálatok megkezdése előtt javasolt a 
próba elvégzése.
Felhasználás: A Valmor Kenhető Hőtükör glettelését Bel és Kültérben csak +10 °C 
felett végezzük! Felhordást 1-2 rétegben végezzük el műanyag glettelő szerszámmal. A 
rétegek között hagyjuk átszáradni az anyagot. Sima felületet a következő képpen ala-
kíthatunk ki: hagyjuk meghúzni az utolsó réteget, majd ezt követőan nedvesítsük be és 
húzzuk simára. A felületet megcsiszolni TILOS.
A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonsági 
adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: Kötőanyag nélküli kézi és gépi színező tintákkal, 3-5 % mennyiséggel
Kiadósság glettként: 1,5mm rétegvastagság esetén 0,66 liter/m2
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C–on): 8 óra. A száradási időt a levegő, illetve 
a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: gletteléssel, műanyag simítóval
Szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól szá-
mított 2 év.



www.festekbazis.hu
42

air floW beltéri HőtÜkör-festék

 zhiDeG fALAKRA
 zVáKuuM GöMBöKKeL
 zpáralecSapódáS MegelőzéSére

0,25 l+0,75 l (3 m2)
1,7 l+5 l (20 m2)
3,4 l+10 l (40 m2)

MATT

 z fehéR
 zPASzTeLL SzÍneKRe

  Színezhető

PÁRAÁTERESZTŐ

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ SZÓRHATÓ
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air floW beltéri HőtÜkör-festék
Alkalmazás:  A VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festék, 2 Komponensből álló együttes A+B, 
melyből A: VALMOR „AIR FLOW” Lélegző Beltéri Falfesték B: VALMOR AIR FLOW Kenhető 
Hőtükör. A VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festék egy olyan anyag, amely mikronméretű 
kerámia gömböcskéket tartalmaz, speciális kötőanyagba ágyazva. Technológia: A kerá-
mia gömbök, természetes ásványi anyagokból, magas hőmérsékleten előállított termék. 
Hűlésekor, a gömbök belsejében, eltérő értékű vákuum keletkezik. A vákuum a legjobb 
hővezetést gátló közeg. A VALMOR Kenhető Hőtükör hatékonysága a rétegvastagságon 
múlik. A kerámia gömbök mérete 0,01-0,1 mm között változik, ezért javasolt a 1,5 mm 
vastagság felhordása. Ennél a rétegvastagságnál már jelentős fűtés megtakarítással szá-
molhatunk. “A” komponenssel keverve, festékként könnyen felhordhatóvá válik, viszont 
hatékonysága csökken. Érzékelhető változást hozhat lakókörnyezetünkben a VALMOR 
AIR FLOW Hőtükör-Festék használata:
– azonnali és tartós megoldást nyújt a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben
– csökkenti a hőveszteséget a falakon és a mennyezeten keresztül
– megszünteti a falak hideg érzetét – komfortosabbá válik a lakókörnyezet
– egyenletesebb hőeloszlású falon a páralecsapódás mértéke csökken
– nem gátolja a falak lélegzését
Felhasználható célzott felületekre, hőhidak utólagos kezelésére és a teljes épület belső 
és külső hővédelmére egyaránt.  Alkalmazható nyílászárók áthidalóinál, sarkoknál, ko-
szorúk mentén, padlózat és falazat csatlakozásánál radiátorok mögötti felületeknél és 
mindenhol, ahol úgy érezzük, hogy „húz” a fal (sugározza a hideget).
Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után simítsuk le a 
felületet. Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, 
az olajos, zsíros szennyeződéseket tisztítsuk le! Rendszeres vizesedési problémával küzdő 
falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáte-
resztő alapvakolattal úgy, hogy ne használjunk simításhoz glettelő anyagot. Alapozáshoz 
minden esetben használjunk a VALMOR Air Flow lélegző alapozó 1:1 arányban vízzel 
higított elegyét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük ecset-
tel, hengerrel és szórással. Használat előtt a két komponenst alaposan keverjük össze, 
hígításképpen maximum 5%-ban vizet adhatunk hozzá (túlhígítás esetén a rendszer fel-
használhatatlan lesz, mivel a vákuumgömbök felúsznak a festék tetejére). Gépi keverés 
csak alacsony fordulatszámon történhet, mert különben sérülhetnek a kerámia gömbök. 
Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a 2. illetve 3. réteg felhordását  
víz hozzáadása nélkül végezzük. A festéket minden réteg felhordása előtt keverje át! 
A festék keverék 0,1 mm nagyságú kerámia gömböcskéket is tartalmaz, így az első réteg 
felhordásakor dorozsmásabb felületet kaphatunk. Figyelem! Csiszolni TILOS! Elveszt-
heti a hatékonyságát a bevonat. 1 liter festéket összeségében max. 3 négyzetméternyi 
felületre hordjunk fel. Ebben az esetben a bevonat vastagsága kb 0,3 mm lesz. Vasta-
gabb réteg esetén a bevonat hatékonysága növekszik! (pl. 2 m2/liter kiadósság esetén). 
Amennyiben a megadott keverési arányhoz képest az „A” komponens mennyiségét csök-
kentjük, akkor a VALMOR AIR FLOW Beltéri Hőtükör-Festék hatékonysága arányosan 
növekszik! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltse le a Műszaki és 
Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színek: fehér
Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 1% pasztamennyiséggel
Kiadósság: maximum 3 m2/liter 3 rétegben felhordva
Száradási és átvonhatósági idő  (25 °C-on): 4-8 óra. A száradási időt a levegő illetve 
a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
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FACTOR AQuA
IMPREgNÁLÓ ALAPOZÓ

 zoLDÓSzeRMenTeS
 zpóruStöMítő
 z TAPADáSJAVÍTÓ

0,75 l, 2,5 l

MATT

 zSzÍnTeLen
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FACTOR AQuA 
IMPREgNÁLÓ ALAPOZÓ

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Impregnáló Alapozó oldószermentes termék mely alkal-
mas, kül- és beltéri fafelületek (faház, épületasztalos ipari termék, kerti építmények, 
kerítés, fűrészáru, stb.) lazúrozás előtti, pórustömítő alapozására. A készítmény beszí-
vódik a fa felszín alatti rétegébe, így fejti ki impregnáló hatását. Az alapozás hatására 
a fedőlazúr tapadása megnövekszik a felületen, így azt átfestve FACTOR Aqua Akril 
Vastaglazúrral hosszantartó esztétikai hatás érhető el.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges 
gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes szá-
radása után szabad csak festeni. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a 
próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel, majd kezdjük meg az impregnálást. Ecse-
teléssel, hengerrel vagy mártott technikával, 1-2 rétegben. Újabb réteg felvitele előtt 
legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani, valamint finom szálirányú csiszolás java-
solt. A termék felhasználásra kész hígítása nem szükséges. A festett fa nedvességtar-
talma maximum 20% lehet.
A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonság-
technikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 0,75 l, 2,5 l
Fényesség: matt
Színek: színtelen
Kiadósság: 12-14 m2/liter egy rétegben
Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad. Szerszámtisztítás közvet-
len használat után vízzel!
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve 
a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 2 év
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 zSzÍnTeLen
 z 47. SzÜRKe
 zAnTRAciT
 z Fenyő
 zoReGon
 zARAnyTöLGy
 zcSeReSznye
 zMAhAGÓni
 z TeAK
 zDiÓ
 zGeSzTenye
 zPALiSzAnDeR
 zzöLD

FACTOR AQuA
AKRIL VASTAgLAZúR

 zSzAGTALAn
 zKÜLTéRBen/BeLTéRBen
 zRuGALMAS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

SelyeMFényű
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FACTOR AQuA 
AKRIL VASTAgLAZúR

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Akril Vastaglazúr kül- és beltéri fafelületek (oromdesz-
ka, fakerítés, lambéria, kerti bútor, ház stb.) UV álló, hosszantartó védelmét biztosít-
ja. Használatával dekoratív, áttetsző védőfilm hozható létre, mely kiemeli és látszatni 
engedi a fa felületének természetes erezetét. Akrilgyanta tartalmának köszönhetően 
a bevonat rugalmas, így követi a fa természetes mozgását, nem reped meg, nem pe-
reg le, védi a fát az időjárás hatásaitól. Rendkívüli tapadásának köszönhetően alkal-
mas kemény és nemes fából készült termékek, valamint a már oldószer alapú lazúr-
ral kezelt felületek átfestésére. A megszilárdult bevonat nyálnak, víznek, háztartási 
tisztítószereknek ellenáll, így nem veszélyezteti gyermekeink egészségét. A színeket 
képező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyen-
súlyozott védelmet nyújtanak a nap káros sugarai (UVA/UVB) ellen. A FACTOR Aqua 
Akril Vastaglazúr színtelen fílmje UV álló, kültéri lakkrétegként használható.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges 
gyantakiválásokat nitro hígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes szá-
radása után szabad csak festeni. Kültéri felületek esetén javasoljuk a FACTOR AQUA 
IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ használatát. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt 
a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a 
fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk puha vagy speciális vizes lazúrhoz 
használatos ecsetet! Az első réteg esetén 15%-os, a továbbiakban 10%-os hígítást ja-
vaslunk. A nagy időjárási terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása javasolt. 
A festékrétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt biztosítsunk! A színek 
árnyalatban eltérhetnek a színkártya színeitől a fa alapszínének, szívóképességének és 
a festékek rétegszámának függvényében, így minden esetben próbafestés elvégzését 
javasoljuk. Festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználá-
sának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat 
a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: a színek egymással keverhetők
Kiadósság: 12-14 m2/liter egy rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
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FACTOR „2 IN 1”
VÉKONyLAZúR

 zKÜLTéRBen
 z iMPReGnáLÓ
 zKeMény fáRA

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

SelyeMFényű

 zSzÍnTeLen
 z Fenyő
 zoReGon
 zARAnyTöLGy
 zcSeReSznye
 zMAhAGÓni
 z TeAK
 zDiÓ
 zGeSzTenye
 zPALiSzAnDeR
 zzöLD
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FACTOR „2 IN 1” 
VÉKONyLAZúR

Alkalmazás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr kül- és beltérben egyaránt használha-
tó a fafelületek alapozására, védelmére, impregnálására és díszítésére / színezésére. 
Használható kemény, ill. puha fafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Köny-
nyen felhordható, jól terülő és kiadós lazúr.  Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló 
és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív 
selyem-matt fényű bevonat hozható létre. A FACTOR „2in1” vékonylazúr első rétege 
mélyen beszívódik a fa rostjai közé így megerősíti, impregnálja és megszínezi a kezelt 
fa felületét. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxi-
dok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 
rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosító az időjárás viszontagságainak ellenálló 
bevonatot képez, amely nem pereg le. A FACTOR 2in1 vékonylazúrt felhasználhatjuk 
többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta kültérben: zsalugáter, kerítés 
kerti faház, kerti bútor, pergola, kutyaház lazúrozására. Beltéri felületeket átlakoz-
hatjuk FACTOR AQUA PARKETTLAKKAL, mellyel a kopásállóságát növelhetjük, illetve 
fényes felületet adhatunk a fának. A FACTOR VASTAGLAZÚR felhordása előtt, haszná-
lata mindenképp javasolt, mert ezzel elősegíti a vastaglazúr tapadását és az így kapott 
bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munká-
latok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!
Felhasználás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a fes-
téssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű le-
gyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt 
alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színkártya színeitől, amit befo-
lyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A ter-
mék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon!
Kiszerelések: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l
Fényesség: selyemfényű
Színek: színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, 
dió, gesztenye, paliszander, zöld
Színezés: a színek egymással keverhetők
Kiadósság: 12-15 m2/liter egy rétegben
Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!
Szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzinnel!
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év
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FACTOR
VASTAgLAZúR

 zBeLTéRBen
 zPoLiuReTán
 z fényeS SzÍneK

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

SelyeMFényű

 zSzÍnTeLen
 z Fenyő
 zoReGon
 zARAnyTöLGy
 zcSeReSznye
 zMAhAGÓni
 z TeAK
 zDiÓ
 zGeSzTenye
 zPALiSzAnDeR
 zzöLD
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FACTOR 
VASTAgLAZúR

Alkalmazás: A FACTOR Vastaglazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelü-
letek védelmére, lazúrozására és díszítésére / színezésére. Könnyen felhordható, jól 
terülő és kiadós termék. Használható puhafafajtákból (borovi, lucfenyő) készült fe-
lületekre. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhe-
tő, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selyemfényű bevonat hozható 
létre. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – ki-
egyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 réteg-
ben alkalmazva tartós védelmet biztosító az időjárás viszontagságainak ellenálló be-
vonatot képez. A FACTOR vastaglazúr felhordása előtt mindenképp javasolt FACTOR 
„2 in 1” vékonylazúr használata impregnálószerként, amely elősegíti a vastaglazúr 
tapadását és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárá-
sainak. A FACTOR vastaglazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bú-
tor, lambéria, parketta kültérben: nyílászáró, deszka, kerítés, zsalugáter, kerti faház, 
kerti bútor, pergola lazúrozására.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési mun-
kálatok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!
Felhasználás: A FACTOR vastaglazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel 
kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. 
A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan 
keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színkártya színeitől, amit befolyásol 
az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék 
felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon!
Kiszerelések: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l
Fényesség: selyemfényű
Színek: színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, dió, gesz-
tenye, paliszander, zöld
Színezés: a színek egymással keverhetők
Kiadósság: 10-11 m2/liter egy rétegben
Alapozás: FACTOR „2 in 1” vékonylazúr kültérben. 
Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!
Szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzinnel
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illet-
ve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év



www.festekbazis.hu
52

FACTOR
AQuA PARKETTALAKK

 zoLDÓSzeReS ALAPoKRA iS
 zBúToRoKRA iS
 z iLLATMenTeS

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 20 l

SelyeMFényű
MagaSFényű

 zSzÍnTeLen
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FACTOR 
AQuA PARKETTALAKK

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Parkettalakk polyuretan és akrilgyanta bázisú, beltéri 
felhasználásra szánt lakk. Oldószer- és formaldehidmentes, teljesen szagtalan, vízzel 
hígítható. Egykomponensű, vízálló, könnyen felhordható, gyorsan szárad, ezért a lak-
kozott felület hamar igénybe vehető. Parketta és egyéb beltéri, fából készült felületek 
bútor, tornaszerek, lambéria, gerenda lakkozására alkalmas. Előzőleg már lakkozott, 
festett felületeket is átvonhatunk vele (oldószereseket is), valamint a VALMOR Flexi-
bilis és Csúszásmentes padlófestékeinket is lakkozhatjuk. Ásványi felületek (tégla, kő, 
vakolat, beton, cserép) valamint tapéta, egyéb papír, gipszkarton lakkjellegű bevo-
nására is alkalmazható. Csúszásmentes gresslap takaríthatóvá tehető használatával.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges 
gyantakiválásokat nitro hígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes szá-
radása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚRRAL színezhetjük a 
lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próba-
festés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a 
fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert 
vagy megfelelő szóróberendezést! Alapozó rétegként használhatjuk a termék 25%-
ban vízzel hígított elegyét. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A rétegek közt 
finom csiszolás ajánlott. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása 
célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt biztosítsunk! A 
festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának meg-
kezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat a www.
festekbazis.hu oldalról!

Színezés: pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel
Kiadósság: 10-12 m2/liter egy rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve 
a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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FACTOR
PARKETTALAKK

 zKoPáSáLLÓ
 zSzennyeződéS-álló
 zcSiLLoGÓ

0,75 l, 2,5 l, 5 l

SelyeMFényű
MagaSFényű

 zSzÍnTeLen
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FACTOR 
PARKETTALAKK

Alkalmazás: A FACTOR Parkettalakk elsősorban parketta, de egyéb kemény fafelü-
letek, bútor, íróasztal, iskolabútor, tornaszerek lakkozására szolgál. Ecseteléssel és 
szórással egyaránt felhordható. A lakkozott felület rendkívül kopásálló, kemény és 
csillogó. Egykomponensű, ellenálló termék, ami a felhasználás szempontjából, kiemel-
kedő előnyt jelent.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges 
gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes szá-
radása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚRRAL színezhetjük a 
lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próba-
festés elvégzése.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa 
szálirányával megegyező irányba. Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy 
megfelelő szóró berendezést. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy 
terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvite-
le között legalább 12 óra száradási időt biztosítsunk. A festett fa nedvességtartalma 
maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a 
Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚRRAL színezhetjük a lakkozás előtt a fa 
felületét.
Kiadósság: 10-12 m2/liter egy rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 12 óra. A száradási időt a levegő, 
illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
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FACTOR
PADLÓZOMÁNC

 zKoPáSáLLÓ
 zBúToRoKRA iS
 zGyoRSAn SzáRAD

0,75 l, 2,5 l

fényeS

 zoKKeR
 zBARnA
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FACTOR 
PADLÓZOMÁNC

Alkalmazás: A FACTOR Padlózománc filmje rendkívül kopásálló, kemény és nem 
sárguló felületet képez. Olyan felületekre ajánljuk, ahol a bevonat mindennapi hasz-
nálatnak, kopásnak van kitéve: hajópadló, parketta, kerítés, garázsajtó, bútor, asz-
tal, iskolaszerek, padok, székek puha és keményfa. Járó és oldalfelületekre, betonra, 
aljzatkiegyenlített padlózatokra, lábazatokra dekoratív és könnyen tisztántartható 
védelmet biztosít kül és beltérben egyaránt. A FACTOR Padlózománc jól tapad, a PVC, 
alumínium és horganyzott felületekhez.
Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, vagy a régi bevona-
tokat! A felületet dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyanta-
kiválásokat nitro hígítóval mossuk le! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt 
a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +5°C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet. A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóró 
berendezéssel. Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa 
esetén szálirányával megegyező irányban! Használjunk jó minőségű ecsetet! Az első 
réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg 
felhordása célszerű. A festések között legalább 16 óra száradási időt biztosítsunk, 
a következő réteg felhordása előtt győződjön meg az előző réteg megszáradásáról. 
Nem járófelületek esetében 1 órán belül, vagy a teljes száradást követően festhető 
át a felület. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasz-
nálásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonságtechnikai adat-
lapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Kiadósság: 10-12 m2/liter egy rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 16 óra (lépésálló). A száradási időt a 
levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Terhelhetőség: Intenzív használatnak 3 nap után tehető ki a felület!
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
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FACTOR PERgOLA
kÜltéri fafesték

0,75 l, 2,5 l, 10 l

SelyeMFényű

 z fehéR
 zSzÜRKe
 z JuhAR
 z Fenyő
 zARAnyTöLGy,
 z TeAK
 zDiÓ
 zGeSzTenye
 zzöLD
 zMAhAGÓni
 zcSeReSznye
 zWenGe

 zuV-áLLÓ
 zRuGALMAS
 zpáraátereSztő
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FACTOR PERgOLA
kÜltéri fafesték

Alkalmazás: A FACTOR Pergola Fafesték kimondottan a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló 
védelmét szolgálja. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szép-
ségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad régi, megkopott, festett felületeken is. A festék köny-
nyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. Alkalmas minden hazánkban előfor-
duló puha és keményfa festésére. A juhar színt színfordítóként használva és FACTOR Aqua Akril 
Vastaglazúrral átfestve, a sötét színű felületeket felfrissíthetjük tetszőleges világosabb színekre.  
A FACTOR Pergola Fafesték akár 5 éven keresztül tartós bevonatot biztosít átfestés nélkül, az elő-
nyös tulajdonságainak köszönhetően:
- Core-Shell emulziójának köszönhetően rugalmas filmet képez a felületen, amely gumis tapintású, 
így a faszerkezetek mozgását követi, és nem reped meg.
- Színező pigmentek a természetben előforduló ásványi oxidok, melyek nem fakulnak ki és véde-
nek a nap káros sugarai ellen.
- Nedves dörzsálló, MSZ EN ISO11998:2006 szerint I. osztályú
- Páraáteresztő tulajdonságának köszönhetően a fába lévő nedvesség a festékrétegen át el tud 
távozni, így a festék nem pereg le.
FACTOR Pergola Fafestéket felhasználhatjuk, pergolák, zsalugáterek, játszóterek, kerítések, széldeszkák/
stablondeszkák valamint faházak, stégek, teraszburkolatok, méhkaptárak és mindenfajta fa használati 
tárgyak festésére. Nem javasoljuk beltéri bútorokra, lakkozott fényes felületekre, bútorlapokra, fóliázott 
felületekre. A fafelületek mellett a különböző fém szerkezeti és rögzítő elemek is átfesthetőek ezzel a 
festékkel. Acél szerkezeti elemek esetén a COROR Rapid Korróziógátlóval alapozzuk a felületet.
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. Festett felületeket festés előtt csiszolással 
érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre rárakodott szennyeződések zsí-
rosak, azokat a csiszoló csak elmaszatolja, de el nem távolítja, a vizes bázisú festékek nem tapadnak jól 
a zsíros felületekhez). Natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk. FACTOR Pergola Fafesté-
künk páraáteresztő így a fából, a vízben oldódó természetes pigmentanyagok vagy egyéb szennyeződé-
sek a festékrétegen keresztül a festett felületre kicsapódhatnak. Ezt elkerülhetjük, ha impregnáljuk a fát 
alapozás előtt, oldószeres fakonzerváló alapozóval. A régi száraz porózus, valamint a festett, repedezett 
felületek alapozását 1:2 arányban vízzel hígított FACTOR Pergola Fafesték felhasználásával, intenzív 
nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezze el. Mártott technikát is alkalmazhatunk, ezáltal a fa mélyebb 
szerkezetét is meg tudjuk erősíteni. A fa felületén lévő repedéseket az alapozás után tömíthetjük, a 
FACTOR Pergola Fafestékek többszöri átfestésével.
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C 
lehet! FACTOR Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre hordjuk fel 
2-3 rétegben ecsettel, hengerrel. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell 
biztosítani. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5% víz 
hozzáadásával. Felhívjuk figyelmét, hogy festékünk sok kötőanyagot és kevés töltőanyagot tartal-
maz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a kiszámolt festékmennyiség 
felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. Nyílászároknál és olyan használati tárgyaknál, 
ahol vannak egymásra záródó felületek, kérjük lakkozza át Factor Aqua Parkettalakkal, egy rétegben 
csak az egymással érintkező felületeket. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse 
le a Műszaki és a Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Kiszerelés: 0,75; 2,5 liter
Színek: Fehér, Szürke, Juhar, Fenyő, Aranytölgy, Teak, Dió, Gesztenye, Zöld, Mahagóni,  
Cseresznye, Wenge
Színezés: Érdeklődjön az egyedi színek felől értékesítőinknél!
Fényesség: selyemfényű 
Kiadósság: 4-5 m2/liter 2 rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C–on): 2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve  
a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel
Felhasználható 5-25 °C –on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év
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COROR RAPID
KORRÓZIÓgÁTLÓ ALAPOZÓ

 z hegeSzthető
 z ALuMÍniuM, Réz, hoRGAny
 z GyoRS SzáRADáS
 z 2k FedőFeStékekkel iS átVonható

0,25 l, 0,75 l,
2,5 l, 4,5 l, 20 l

MATT

 z fehéR
 z feKeTe
 zVöRöS
 zSzÜRKe



www.festekbazis.hu
61

COROR RAPID 
KORRÓZIÓgÁTLÓ ALAPOZÓ

Alkalmazás: A COROR Rapid Korróziógátló Alapozó használható kül- és beltérben fém-
felületek alapozó festésére. Az alapozás célja a korrózió elleni tartós védelem, vala-
mint a fedőfestékek tökéletes tapadásának biztosítása. Festendő felületek készülhetnek 
kovácsoltvas, acél, alumínium, horganyzott, réz idomokból. Felhordható előzőleg már 
festett, zománcozott felületekre és foltokban megjelenő, jól tapadó rozsdára. Rozsdára 
festés esetén minimum 2-3 réteg felhordása kötelező. Egy rétegben felhordva hegeszt-
hető bevonatot kapunk. A festék kiadós, kiváló fedőképességű, jól szórható, könnyen 
ecsetelhető, cseppmentes és gyorsan száradó.  Átfesthető szintetikus, nitro, aromás 
hígítású valamint vízbázisú festékekkel. Uretanizált alkid kötőanyagának köszönhető-
en, kiváló minőségű, rugalmas és tartós bevonatot ad. Megfelelő kivitelezés és réteg-
vastagság esetén a bevonat élettartama – fedőfestés nélkül – meghaladja a fél évet, 
fedőfestéssel több évvel meghosszabbítja a rendszer élettartalmát.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatokhoz használjuk a COROR 
Rapid Festéklemarót! Rozsdaátalakítók használata nem javasolt. Oxidálódott régi alu-
mínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetőek, az új, még 
fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése 
előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A COROR Rapid Korróziógátló alapozó felhasználásánál kérjük, tart-
sa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes 
minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagsá-
gú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! Aromás hígítású 
festékekkel és COROR Klórkaucsuk Bevonattal vagy VALMOR Biztonságos Padló- és 
Jelölőfestékkel csak 48 óra elteltével festhető át. 5-7 éves élettartam is elérhető a 
fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló 
alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság 
esetén. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és 
Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Kiszerelések: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 4,5 l, 20 l
Fényesség: matt
Színek: fehér, fekete, szürke, vörös
Kiadósság: 12-13 m2/liter 40 µm száraz rétegvastagság esetén
Hígítás: aromás-, nitro- vagy lakkbenzin hígítóval
Száradási és átvonhatósági idő: nitro, aromás hígítóval vagy hígítás nélkül (25 °C-
on): 10 perc – érintésszáraz, 2 óra – száraz
Száradási és átvonhatósági idő: lakkbenzin hígítóval (25 °C-on): 1 óra – érintésszá-
raz, 4 óra – száraz. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meg-
hosszabbíthatja.
Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év
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COROR RAPID
ZOMÁNCFESTÉK

 z hiDeGBen iS SzáRAD
 z neMeSféMeKRe
 z közVetlenűl a rozSdára

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l

SelyeMFényű

 zBARnA
 zSöTéTBARnA
 z feKeTe (RAL 9005)
 zBézS (RAL 1015)
 z fehéR
 zzöLD (RAL 6001)
 zSzÜRKe (RAL 7035)
 zPiRoS (RAL 3020)
 zVöRöS
 zSáRGA (RAL KB. 1023)
 zSöTéTSzÜRKe  
(RAL KB. 7037)
 zAnTRAciT (RAL 7016)
 z eGyeDi RAL SzÍneK
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COROR RAPID 
ZOMÁNCFESTÉK

Alkalmazás: A COROR Rapid Zománc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, 
mely kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelüle-
tek festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű cseppmentes 
festék. A védeni kívánt felület lehet: acél, kovácsoltvas, alumínium, horganyzott acél, 
nikkelezett acél, műanyag, réz, OSB, fa, zománcozott felület. Felhordható továbbá jól 
tapadó rozsdára, betonra és vakolatra. Rozsdára festés esetén minimum 2-3 réteg 
felhordása kötelező. Az így kialakított felület szép sima, selyemfényű, esztétikus meg-
jelenésű. Uretanizált alkid kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas 
tartós bevonatot ad és az így képződött festékréteg szinte minden felülethez jól tapad. 
A megszilárdult bevonat UV sugárzás álló, tartósan vízlepergető, így erős védelmet 
biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. Felhasználható C3-as (jelentős korrózi-
ónak kitett) valamint savas, sós, lúgos páraterhelésű csarnokok, műhelyek, felületeinek 
védelmére. Festhetőek a következő tárgyak: kapu, kerítés, korlát, kerti bútor, csatorna, 
cső, zártszelvény stb.
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatokhoz használjuk a COROR 
Rapid Festéklemarót! Rozsdaátalakítók használata nem javasolt. Oxidálódott régi alu-
mínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők, az új, még 
fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése 
előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A COROR Rapid Zománc felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel 
kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. 
Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolásá-
ra. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! 5-7 éves élettartam is elérhető a 
fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló 
alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság 
esetén. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le a Műszaki és 
Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Kiszerelések: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l
Fényesség: selyemfényű
Színek: barna, sötétbarna, fekete (Ral 9005), bézs (Ral 1015), fehér, zöld (Ral 6001), 
szürke (Ral 7035), piros (Ral 3020), vörös, sárga (Ral kb. 1023), sötétszürke (Ral kb. 
7037), Antracit (RAL 7016), egyedi RAL színek
Színezés: egyedi Ral színek felől érdeklődjön http://festekbazis.hu/munkatarsaink
Kiadósság: 9-11 m2/liter egy rétegben
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin vagy nitro vagy 
aromás hígítóval
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 30 perc porszáraz, 2 óra száraz. 
A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meg-
hosszabbíthatja.
Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év
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COROR RAPID 
FESTÉKLEMARÓ

 z KiVáLÓ
 z GyoRS
 z hATéKony

0,6 l

–

–
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COROR RAPID 
FESTÉKLEMARÓ

Alkalmazás: A COROR Festéklemaró Gél műszaki megoldása megfelel a korunk egyre 
szigorodó műszaki követelményeinek. Markáns festékmaró képessége mellett mégis 
környezettudatos alkalmazás esetén környezetre nem veszélyes termék. Új és régi, 
esetleg sérült festékbevonatok eltávolítására szolgál fém, fa és ásványi felületekről. 
Megmarja a szintetikus, olaj, víz-alapú, nitrocellulóz, epoxi, poliuretán, porszórt, 1K és 
2 komponensű festékeket kül és beltérben.
Előkészítés: A kezelendő felületről távolítsuk el a pergő szennyeződéseket. A munká-
latok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A kezelést csak +5 °C felett végezzük. A felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet. Alaposan keverjük fel a terméket, majd ecsettel hordjuk fel húsosan gé-
les COROR Festékmarót a kezelendő felületre. 2 perc–2 óra (festék fajtától függően) 
időtartam elteltével távolítsuk el a fellazult réteget ronggyal vagy kaparó szerszám-
mal. Az eltávolítandó festék kötőanyag minőségétől függően egyszerre is elérheti a 
kívánt célt, de lehet, hogy a műveltet rétegenként kell megismételni. Az eltávolítás 
végeztével, szappanos vízzel, vagy hígítóval tisztítsa meg a felületet és száradás 
után megkezdheti a felület kezelését. Ne használja olyan felületeken, amik közvet-
len emberi, állati élelmiszerrel érintkeznek, illetve gyermekbútorokon és játékokon. 
A festékmarót hígítani nem szükséges.

Kiadósság: 10 m2/liter (az eltávolítandó festék fajtája és rétegszámai nagyban befo-
lyásolhatják)
Hatóidő: 2 perc–2 óra (az eltávolítandó anyagtól függően, a levegő és a felület magas 
hőmérséklete felgyorsítja)
Felhasznáható 5–25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 36 hónap
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COROR
KLÓRKAuCSuK BEVONAT

 z SAV- éS LúGáLLÓ
 z éLeLMiSzeRiPARi
 z foLyéKony cSeMPe

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

SelyeMFényű

 z fehéR
 zKéK
 z eGyeDi RAL SzÍneK
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COROR 
KLÓRKAuCSuK BEVONAT

Alkalmazás: A COROR Klórkaucsuk bevonat alkalmas kül- és beltérben fa, fém, 
üvegszálas és oldószerálló kemény műanyagok, kerámia burkolatok (csempe), be-
ton, tégla, vakolt falak felületeinek védelmére. A bevonat rugalmas és tartósan el-
lenáll a víz, vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat hatásainak. Kiválóan 
használható úszodákban, textil- és papíriparban, akkumulátortöltő helyiségekben, 
ásványi olajjal, ásványi olajszármazékokkal, egyéb vegyi anyagokkal dolgozó hely-
ségekben. A megszilárdult bevonatnak nincs utólagos oldószer kipárolgása, ezért az 
állattartással és növénytermesztéssel, illetve ezek feldolgozásával foglalkozó üze-
mekben is használható. Alkalmas még csempe helyett is: zuhanyzók, fürdőszobák, 
kerti medencék, szökőkutak, tartályok védelmére. A felület higiénikus, könnyen tisz-
títható, kémiailag ellenálló.
Előkészítés: A felületről távolítsuk el maradéktalanul a régi bevonatokat és szennye-
ződéseket! A fa alapot dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A falról távolít-
suk el a laza, pergő részeket, majd portalanítsuk le a felületet. Zsírtalanításhoz hasz-
náljunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolításhoz savat (ecetsav). A rozsdamentes 
fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acél felületeket 
COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük. Rozsdaátalakítók használata 
tilos. A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után alapozást nem igényelnek. A 
nedvszívó felületek alapozását 20%-ban aromás hígítóval meghígított COROR Klór-
kaucsuk Bevonat intenzív ecsetelésével végezzük! A festési munkálatok megkezdése 
előtt javasolt próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 
25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Alaposan keverjük 
fel a terméket, majd kezdjük meg a festést ecsettel vagy hengerrel! Az első réteg felvi-
tele előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. 
A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 1 óra szá-
radási időt biztosítsunk! A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse le 
a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!
Színezés: kérem, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert 
egyedi megoldásokat is kínálunk.
Kiadósság: 8-10 m2/liter egy rétegben, glettelt minőségű felület esetén
Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 1 óra. A száradási időt a levegő ma-
gas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Terhelhetőség: medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével, kémiai ellenállóság 1 hét
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval
Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év
A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagok és tárgyak 1935/2004/EK és a 10/2011/EK rendeletekben foglalt követelmé-
nyeknek. ÉMI-TÜV 313083 vizsgálata alapján. Konyhai felhasználásra nem javasolt. 
Növényi és állati zsiradékokkal tartósan érintkezve a bevonat kopásállósága csökken, 
az érintkező felületet a festék elszínezheti.
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COROR
AROMÁS hígíTÓ

 z cSAK TiSzTA SzénhiDRoGén KoMPonenSeK
 z neM TARTALMAz ReGeneRáLT oLDÓSzeReKeT
 z ALKoTÓ VeGyÜLeTeK áLLAnDÓ ARányA
 z kitűnően elegyedik

1 l, 5 l
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COROR 
AROMÁS hígíTÓ

Alkalmazás: Használható a COROR Klórkaucsuk Bevonathoz, a VALMOR Biztonsá-
gos Padló- és Jelölő Festékhez és minden olyan anyaghoz, ahol „aromás hígítót” 
javasolnak annak hígításához. Használható a festékek felhordási konzisztenciájának 
beállítására, továbbá alkalmazható zsírtalanításra, festőszerszámok elmosására és 
lecsepegett festék eltávolítására is.
Szórással történő felhordáshoz általában több, ecsettel, hengerrel történő felhor-
dáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott 
bevonat vastagságát és védőképességét. A hígítót állandó kevergetés mellett, ki-
sebb részletekben adjuk a festékhez, annak használati útmutatójában szereplő 
mennyiség eléréséig. A festés befejezése után, a doboz visszazárása előtt célszerű 
kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a dobozban történő beszáradás 
megakadályozására.

Minőségi jellemzők: Nagy tisztaságú hígító, melynek előállításakor szigorúan ügye-
lünk az alkotó vegyületek arányának állandóságára, tisztaságára, így mindig azonos 
hígítási tulajdonságokkal rendelkező elegyet kapunk. Csak tiszta szénhidrogén kom-
ponenseket használunk fel a gyártáskor, ezért a termék nem tartalmaz regenerált 
oldószereket. Ennek köszönhetően kitűnően elegyedik a megfelelő festékekkel.

Megjelenési forma: színtelen, víztiszta, átlátszó folyadék

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, bontatlan csomagolásban az MSZ 13910 szerint 
+5 és +25 °C között fedett és zárt raktárban tárolva. A műanyag csomagolóanyag az 
oldószer hatására a tárolás során eldeformálódhat.
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innováció a festékek világában: 
BAKTERIOSZTATIKuS BEVONAT!

A baktériumok egyik fő tulajdonsága, hogy szinte bármilyen felületen képesek életben 
maradni és rohamosan szaporodni, így hosszú ideig az adott helyiségben maradnak. 
A mikrobiológiában a bakteriosztatikus azt a hatást jelenti, amellyel a baktériumok 
sejtosztódását állítjuk le.
Az ÁNTSZ Országos Epidemiologiai Központja által elvégzett D-EPID/ 
02314-1/2016 jegyzőkönyve alapján a Festék Bázis Zrt. ezüst-kloridot tartalma-
zó festékeit a következő baktériumtörzsekkel kezelték: Stapphylococcus Aureus ATCC 
6538, Escherichia Coli ATCC 10536, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442.
„Megállapítható, hogy valamennyi, ezüst kloriddal kezelt minta gátolja a felületére került 
mikroorganizmusok szaporodását. A szaporodásgátlás előfeltétele az, hogy a mikroorga-
nizmus közvetlenül érintkezzen a felülettel. Egészségügyi intézményekben a vizsgált, ezüst 
kloridot is tartalmazó készítmények fal- és padlófelületek bevonására alkalmazhatók.”
A vizsgálatok között széles spektrumú fertőtlenítőszerrel tisztították meg a felületet, 
melynek festékeink ellenálltak. Az egészségügyi intézményekben az előírt fertőtlení-
tést a megfelelő gyakorisággal természetesen el kell végezni.

TARTÓSSÁg ÉS VÉDELEM
Az ezüstionok mintegy 650 féle kórokozót képesek elpusztítani, hatásos védelmet 
nyújtanak patogén baktériumokkal és penészgombákkal szemben. Az ezüst csak akkor 
igazán hatásos, ha ionkibocsájtásra késztetik. Ezért a Festék Bázis Zrt. termékeinek 
hatásmechanizmusa ezen a technológián alapszik. A kezelt termékek hatékonyságát 
az ezüstionok számával jellemezhetjük.
Az ezüstion technológia két takarítás között is működik, a nap 24 órájában, 
az év minden napján, ráadásul nincs költsége!
VALMOR KONTROL FALFESTÉK a beltéri falak védelmében
FACTOR PARKETTALAKK a fa padozatok védelmét biztosítja
FACTOR AQUA PARKETTALAKK padozatokra és használati tárgyakra
FACTOR AQUA AKRIL VASTAGLAZÚR a színes környezetért, szinte minden felületre
COROR KLÓRKAUCSUK a medencék és vizes helyiségek védelmében
A festékhez 0,3%-ban ezüst-kloridot adagolunk a gyártás során, ez kb. 126*1019 ezüst-
iont jelent 1 kg festékben.
A képződő ionok mégis csak lassú ütemben szabadulnak fel, ami nagyrészt függ a 
felülettel érintkező baktériumok mennyiségétől. Az ezüstionok a felületen koncent-
rálódnak és csak akkor indítanak reakciót, ha egy baktériummal találkoznak. Amint 
a mikrobák a felületre kerülnek, az ott elhelyezkedő ezüstionokkal azonnal kötésbe 
lépnek, és ezáltal sejtfaluk felszakad. A sejtfalba kerülve az ezüstion megváltoztatja 
a sejt energiatermeléséhez szükséges enzimek tulajdonságait, így energia-utánpótlás 
hiányában a sejt rövid időn belül elpusztul. Festékeinkben az ezüst-klorid Verimaster 
fényazonosítóval rendelkezik, így ellenőrizhető egy speciális lámpa segítségével, hogy 
az adott felület megfelelő védelemmel van-e ellátva.
A folyamatos hatékonyságot 20 éves öregítési vizsgálatok is igazolták.
Alkalmazási terület lehet minden olyan létesítmény, helyiség vagy tárgy, ahol a foko-
zott higiéniai követelmények erre okot adhatnak vagy igény merül fel rá.
Néhány példa: humán- és állategészségügy, állattenyésztés, gyógyszer- és élelmi-
szeripar, szociális-, köz- és privát intézmények. Kórházak, klinikák, orvosi rendelők, 
élelmiszer előállítók, feldolgozók és raktárak, hűtőházak, bankok, önkormányzatok, 
bölcsődék, óvodák, iskolák, tömegközlekedési eszközök, gyógyszertárak, fürdők, szál-
lodák, éttermek, üzemi konyhák, szupermarketek, hentes- és péküzletek, de saját 
otthoni környezetünk egységeit és berendezéseit is higiénikusabbá tehetjük konyha, 
fürdő, gyerekszoba és ezek használati tárgyai.
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Tippek festőknek, felhasználóknak

1. tipp: Pergő részekre, rozsdára, „futóhomokra” ne fessünk!
Festés előtt mindig gondosan készítse elő a felületet!

Általában ez a festés leginkább munkaigényes része. A rosszul előkészített felület 
festés után mutatkozik meg esztétika és minőség terén egyaránt.

Előkészítés alatt általában a következőket értjük:
ź pergő részek eltávolítása

ź glettelés
ź csiszolás

ź mechanikus rozsdátlanítás
ź korábbi festékrétegek eltávolítása
ź a festendő felület simára csiszolása

2. tipp: Mindig alapozzunk!
Az alapozó véd és impregnál, tehát fontos szerepe van!

Az alapozó réteg elhagyása sokak számára az egyik költségcsökkentő tényező. A festés 
közvetlen befejezése után a felület nem mutat esztétikai vagy egyéb minőségi 

hiányosságokat, hatása csak később jelentkezik. Az alapozás nélkül festett felület 
könnyebben rozsdásodik, idő előtt peregni kezd, illetve hajlamosabb a gombásodásra. 

A sérült felület javítása mindig többe kerül, mint a megfelelően elvégzett alapozás.
Válasszon alapozóink közül!

3. tipp: Egyrétegű festés nincs!
Alapozás után jön a fedőfesték!

A festés és a megfelelő vastagságú festékréteg szempontjából mindig előnyösebb 
két vékony rétegben felhordani a festéket. Érdemes meggondolni a fedőfesték 

minőségét (ezzel együtt az árkategóriát), mivel ez a réteg van közvetlenül kitéve a 
külső hatásoknak.

Válasszon minőségi festéket, az árkülönbség többszörösen megtérül!

Válasszon termékeinkből!

www.festekbazis.hu
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AZ IRÁNYÍTÁS
NÁLAM VAN.
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1. pont A Festék Bázis Zrt. által gyártott festéknek 
nem szabad kárt okoznia a kezelendő felületben,

vagy tétlenül tűrnie, hogy a kezelendő felület bármilyen 
kárt szenvedjen.

2. pont A jól kiválasztott festék engedelmeskedni 
tartozik a kezelendő felület elvárásainak, kivéve, ha 

ezek az utasítások az 1. pont előírásaiba ütköznének.

3. pont Az elkészült festékbevonat tartozik saját 
védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik 

az 1. vagy 2. pont bármelyikének előírásaiba.
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