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Sefraweiss  beltéri falfesték 

 
Termékleírás: Matt, vízzel hígítható beltéri falfesték, nagy fedőképesség, kíváló feldolgozási 

tulajdonságok. Nedvestörlésállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 
szerint. Modern beltéri falfesték, minden szokásos falfelületre és mennyezetre. Hosszú 
nyitott idő, optimális tulajdonságok a nedves-a nedvesre feldolgozáshoz. 

Szín: Fehér 
Felhasználási terület: Beltérben, hordképes új és régi alapokra, mint pl. vakolat, gipszvakolat, beton, farost- 

vagy gipszkarton lemezek. 
Kötőanyag: Lágyítómentes polimerdiszperzió 
Higítószer: Víz  
Színezhetőség: Pasztell színekben Sefra Volllton –und Abtönpasten szinezővel, vagy a Sefra színkeverő 

rendszerrel 
Feldolgozás: Ecsettel, hengerrel és szórással  
Alap: Az alap hordképességét megvizsgálni. Az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Friss 

vakolat legalább 4 hetes legyen. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Sperrgrund-dal 
alapozni. Szakszerű előkészítés után minden fent említett alapra felhordható. Enyves 
festéket maradéktalanul távolítsuk el.  

Rétegfelépítés Alaprétegnél kb. 10 % -os,  a befejező rétegnél kb. 5 %-os higítást alkalmazzunk. A 
tényleges hígítás mértékét az alap nedvszívóképessége alapján állapítsuk meg. 
Rétegfelépítésnél ügyeljünk a nedves a nedvesre feldolgozásra, hogy  toldásmentes 
felületet kapjunk. 

Kiadósság: 130-180 ml/m² két rétegben  Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és 
vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az 
objektum ismeretében lehet közölni.. 

Feldolgozási hőmérséklet: Legalább + 5 C  és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthető 4-6 óra 
múlva. 

Munkaeszközök  tisztítása: Használat után azonnal vízzel. 
Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig tárolható. 
Kiszerelés: 1, 4 és 15 liter 
Szállítás: Különleges intézkedésék nem szükségesek 
VOC-tartalom: Kat. (A/a) 30 g/lit (2010). Ez a termék  <30 g/lit tartalmaz. 
Megsemmisítés: Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahsznosításra. A beszáradt 

anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket 
tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni. 

 
A  nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati 
tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.  A feldolgozási lehetőségek 
sokfélesége miatt minden egyes  alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért  ezek alapján semminemű 
kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. .A      
műszaki   fejlesztés következtében megjelenő  új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét. 
 

 


