
WALLKYD

HIGIÉNIAI FALFESTÉK ÉS HIGIÉNIAI FALFESTÉK  SPRAY

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

I. Felhasználási terület:

Egészségügyi intézmények, élelmiszer- és italipari létesítmények, iskolák, sportlétesítmé-
nyek, lépcsőházak belső falainak mosható, védő- és dekoratív bevonata. Speciális felülete 
mosható és higiénikus. Füstös, foltos: beázás okozta foltok, korom, toll, zsírkréta, rozsdafol-
tok eltüntetésére, nikotinszennyezett falak átfestésére, izoláló réteg kialakítására is alkalmas. 

Beltérben: Bármilyen beltéri felületre (fal, fa, fém).

Kültérben: Kültéri fal: kátrányos helyekre, elszíneződésekre, olajfoltok elfedésére aján-
lott, utána homlokzatfesték felvitele javasolt. Alapozóval fa és fémfelületekre is alkalmas. 
További információk a javasolt bevonatrendszernél találhatóak.

II. Extra előny:

• Gyorsan száradó, nagy fehérségű, jól csiszolható töltőalapozó, jól terül. 
• Az egészségügyi intézményekben használatos fertőtlenítőszerrel is mosható, higiénikus  
 bevonat.    
• Akár foltszerűen is izolálja a szennyezett, foltos felületeket, nincs szükség a teljes felület  
 átalapozására. 
• TÜV minősítés az MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, valamint az MSZ EN ISO   
 11998 alapján végzett dörzsállóság és felülfertőtleníthetőségre.

III. Felhasználási útmutató:

Új felület: Frissen vakolt felületen csak a felület teljes átszáradása után alkalmazható. 
Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget, 
és az anyagot alaposan keverjük fel.



V. Gyakorlati információk:

 Kiszerelés: 0,9L;  2,5L; 10L, Spray: 250 ml.
 Fényesség: matt.
 Színválaszték: fehér.
 Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórás.
 Hígítás: Szükség esetén: Supralux H-100 szintetikus hígító.
 Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.
 Száradási idő: 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: átfesthető: beltéri falfelületek 12-14 óra
  után, speciális felületek: 16 óra után. A hőmérséklet csökkenése / növekedése, és a
  páratartalom a száradási időre hatással van. Spray: 15 perc alatt száraz.
 Filmképző anyag: Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
 Kiadósság: 6-8 m2/l.
 Rétegek: 1-2 réteg.
 Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

VI. Hasznos tippek:

Kis felületű foltok, szennyeződések izolálására használja a Supralux Wallkyd Spray változatot. 

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Hol használjuk Funkciója Alapozó Fedő réteg

Beltéri vakolt, meszelt, 
glettelt új falfelületre 

izoláló festékként
Supralux Wallkyd 

(csak a szennyezett felüle-
tet kell szigetelni vele)

2x bármely Supralux beltéri falfesték

Beltéri vakolt, meszelt, 
glettelt falfelületre 

fedőfestékként

mosható fedőfesték-
ként, pl.: egészségügyi 

intézmények (rende-
lőintézet, kórtermek, 

műtők)

Supralux Wallkyd 10 %-os 
hígított verzióban

 2x Supralux Wallkyd

Kültéri szennyezett 
falfelületek, homlok-

zatok
izoláló festékként

Supralux Wallkyd  
(kátrányos, helyekre,  

elszíneződésekre,  
olajfoltok elfedésére)

2x Supralux Portal Mix homlokzatfesték

Hol használjuk Funkciója Alapozó Közbenső réteg Fedő réteg

Nem fémes alapoknál töltőalapozóként
Supralux Tiszakorr vas és 

könnyűfém alapozó
Supralux Wallkyd

Supralux Astralin, vagy 
Supralux Durol, vagy 
Supralux Antirozsda 

Vas - acél még nem 
festett

töltőalapozóként
Supralux Koralkyd  

Korróziógátló alapozó
Supralux Wallkyd

Supralux Astralin, vagy 
Supralux Durol, vagy 
Supralux Antirozsda 

Vas- acél  már  festett töltőalapozóként - Supralux Wallkyd
Supralux Astralin, vagy 

Supralux Durol, vagy 
Supralux Antirozsda 

Fa töltőalapozóként
Supralux Wallkyd 10 %-os 

hígított verzióban
Supralux Wallkyd

Supralux Astralin, vagy 
Supralux Durol


