
BETON

PADLÓ ÉS LÁBAZATFESTÉK

VÉDI A 
VASBETONT

A KORRÓZIÓTÓL

KIVÁLÓ
TAPADÁS

TARTÓS ÉS 
KOPÁSÁLLÓ

LÚGÁLLÓ

I. Felhasználási terület:

A Supralux Beton egy speciálos oldószer alapú akril festék, mely hatákonyan védi a be-
tonfelületet, háztartásban található padlót, teniszpályát, lépcsőt, járdát, teraszt, garázst 
és falat. Különösen ajánlott betoonfelületekre, mert megvédi a vasbetont a korróziótól. 
Kiváló tapadással bír betonyp, tégla, vakolat, fa, pala (hullámpala, síkpala) és különböző 
kőburkolat felületeken. Kerámia burkolólapra is alkalmas. Aszfaltra nem ajánlott.

II. Extra előny:

• Megvédi a vasbetont a korróziótól. 
• Kiváló tapadás. 
• Gyorsan szárad, sima és kemény felülete rendkívül tartós, ellenálló a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyokkal és a légszennyezéssel szemben.

III. Felhasználási útmutató:

A felületről távolítsunk el minen hibás, gyengén tapadó részt. A felület legyen tiszta, szá-
raz és minden szennyeződéstől zsírtól és sóktól mentes. A felületet az ahhoz megfelelő 
dörzspapírral át kell dörzsölni. Az erősen krétásodó felületeket hígítóval töröljük át. Száraz 
csiszolás, lángvágás, hegesztés során megnövekszik a por, a veszélyes füst/gőz/pára. Ahol 
lehetséges, nedves csiszolást (nedves úton történő egyenletes felület kialakítást) kell al-
kalmazni. Amennyiben helyi elszívó ventilátorral a káros anyagok elszívása nem megfelelő 
légzésvédőt kell használni. 



V. Gyakorlati információk:

 Kiszerelés: 0,75L;  3L
 Fajsúly: 1,35 - 1,54 gr/cm3 (színárnyalattól függően)
 Viszkozitás: 12-15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 °C).
 Színválaszték: 8 szín.
 Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, airless szórás.
 Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító, vagy Supralux H-400 észter hígító.
 Száradási idő: 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett érintésszáraz: 2 óra,
  átvonható: 8 óra.
  A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre  
  hatással van.
 Kiadósság: 11-13 m2/l. 
 Rétegek: 2 réteg.
 Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.
 Tárolás: 5 °C - 40 °C. Ne alkalmazza 10 °C alatt.

VI. Hasznos tippek:

• Új betonfelület esetén festés előtt várjuk meg a min. 4 hetet. A beton legyen száraz!
• Amennyiben a beton kiegyenlítésre szorul, tapaszoláshoz használjon Supralux Polyester tapaszt.

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek

Rétegrend

Alapozás Közbenső és fedő réteg

Új felület

Beton és
fapadlózatok 

(min. 4 hetesek
és száraz legyen)

Supralux Beton
10 %-os hígított

változata
Supralux Beton

Régi felület:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, hígítós ruhadarabbal zsírtalaníta-
ni szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással el 
kell távolítani, majd a felületet szükség esetén folttapaszolással ki kell

javítani, és a fent említett módon elvégezni a festési munkát.


