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I. Felhasználási terület:

Kemény, kopásálló, olaj- és benzinnek, savnak, lúgnak ellenálló zománcréteget képez. 
Hasz nálatával a leghétköznapibb előny a könnyen tisztíthatóvá váló padlófelület, amelyen 
kevésbé tapad meg a kosz, por és szennyeződés.
Beltérben: alkalmas garázsok, műhelyek és más helyiségek betonpadlózatá nak por-
mentesítő festésére,
Kültérben: hátoldali nedvességtől mentes betonfelületek, valamint megfelelően alapo-
zott fa-, és fémfelületek átvonó-, vagy korábban már festett felületek felújító festésére 
is, 2 rétegben felhordva. Földbe ágyazott betonépítmények (járda, garázskifutó) festésére 
nem ajánlott, mivel a hátoldalról felszívódó nedvesség a festékréteg leválá sát okozhatja. 

II. Extra előny:

• Kiváló kopásállósággal és vegyi ellenálló-képességgel rendelkezik, könnyen tisztítható.   
• A kicsöpögő olaj, benzin nem okoz ben ne kárt.

III. Felhasználási útmutató:

Új felület: csak legalább 2 hónapos és száraz (világosabb színű) betonfelü let festhető. 
Az esetleg előforduló cementtejet (fehér porréteg) csiszolással távolítsuk el. Csiszolás ese-
tén portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat Supralux H-100 szintetikus hígítóval  
távolítsuk el. A bevonandó felületnek tisz tának, száraznak, szennyeződés- és pormentes-
nek kell lennie. Az első rétegnél hígítsuk meg a festéket maximum 20%-ban. 6-8 óra 
száradási idő elteltével még 2 rétegben hígítatlanul hordjuk fel. A bevonat átkeményedése 
(2-5 nap között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében) után használatba vehető, 
de az erősebb igénybevételt 1-2 hétig kerüljük. 

Régi felület: csiszolás után portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat Supralux 
H-100 szintetikus hígítóval  távolítsuk el. A bevonandó felületnek tisztának, száraz nak, 
szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A terméket 2 rétegben hígí tatlanul hordjuk fel.



V. Gyakorlati információk:

 Kiszerelés: 2,5L
 Színválaszték: fehér, homokszín, okker, zöld, szürke.
 Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés.
 Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító.
 Száradási idő: 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett
  felületszáraz: 6 óra
  átvonható: 8 óra.
  A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási  
  időre hatással van.
 Kiadósság: 8 m2/l.
 Rétegek:  alapozás után 2 réteg.
 Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

VI. Hasznos tippek:

• Új felület esetén csak legalább 2 hónapos és száraz betonfelü let festhető.

• Amennyiben a beton kiegyenlítésre szorul, akkor a kiegyenlítő szer a beton anyagának összetételével 
megegyező legyen.

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek

Rétegrend

Alapozás Közbenső réteg Fedő réteg

Új felület
Beton és fapadlóza-
tok (min. 4 hetesek 

legyenek)

Supralux Garage  
beton és padlófesték 

+20 - 30 %-os higított 
változata

Supralux Garage  
beton és padlófesték

Supralux Garage  
beton és padlófesték

Régi felület

Csiszolás után portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat távolítsuk 
el. A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és por-
mentesnek kell lennie. A festenfő felületet fesse le 2x Supralux Garage 

beton és padlófestékkel.


