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FESTÉKEK

A napfényes színek a vidámság színei – örömet okoznak  
és ihletet adnak. Mi a Heliosnál el sem tudjuk képzelni színek 
nélkül a világot. 

Ezért nap nap után azon fára dozunk, hogy igazodjunk az  
Ön kívánságaihoz, igényeihez, és a legújabb irányzatokhoz. 
És sikereket érünk el. Büszkén mondhatjuk, hogy  
délkelet-Európa vezető festék- és bevonatgyártó  
vállalatai közé sorolnak minket. 

Ügyfeleinkhez való lojalitá sunkat tükrözi a folyamatos 
technológiai fejlesztés és a szüntelen törekvés, hogy kiváló 
minőségű védő és díszítő bevo natokat hozzunk létre  
(BORI, TESSAROL, SPEKTRA, IDEAL és nitro); az elmúlt 
évtized során bebizonyítottuk, hogy törődünk a környezettel: 
számos új, környezetbarát terméket vezettünk be, és részt 
vettünk a helyi közösségek környezetvédelmi projektjeiben.
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FESTÉKEK | KÖRNYEZETBARÁT

Arra törekszünk, hogy a HELIOS 
gyártási programjában szereplő 
minden terméknél lecseréljük a 
környezetre káros összetevőket 
környezet- és felhasználóbarát 
összetevőkre. Emellett új ter mé
keket fejlesztünk a legszi gorúbb 
környezetvédelmi előírások és 
ajánlások figyelembevételével. 
Ezek a termékek vízzel hígítható 
kötőanyagokat tartalmaznak, a 
csomagolásukon egy halacskás 
ábra látható, bekarikázva,  
»ECO FRIENDLY« felirattal. 
A vízbázisú bevonatok használatát 
különösen ajánljuk nagyobb beltéri 
felületeknél, és minden olyan 
helyen, ahol szerves oldószerekre 
érzékeny emberek – gyerekek, 
idősek, betegek – tartózkodnak, 
illetve ahol élelmiszereket állítanak 
elő (pl. Konyhákban, éttermekben).

A TERMÉSZET  
tisztelete

Ha olyan dolgokról van szó, 
melyekhez a gyerekek hozzáérnek 
– játékok, kiságy stb. –, különösen 
fontos a megfelelő festékválasztás. 
A kisgyermekek különösen 
érzékenyek, ezért a Helios  
különös figyelmet szentelt három 
TESSAROL terméknek, és úgy 
alakította ki őket, hogy száradás 

AZ APRÓSÁGOK: 
játsszanak biztonságban

után kémiailag ártal mat lanok 
legyenek és ne okozzon problémát, 
ha a kisgyer mekek gyakran 
érintkeznek velük. Alkalmasságukat 
a Maribori Közegészségügyi Intézet 
Környezetvédelmi Központjának 
tanúsítványa bizonyítja. 

A ‘GYERMEKJÁTÉKOKHOZ 
HASZNÁLHATÓ’ 
TANÚSÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZŐ TERMÉKEK:

•  TESSAROL akril zománcfesték

•  TESSAROL akril faalapozó 
festék

•  TESSAROL akril lakk

A VÍZBÁZISÚ BEVONATOK 
ELŐNYEI:
•   Száradáskor nem szabadulnak 

fel egészségre ártalmas 
illóanyagok, nincs szükség 
kiegészítő szellőztetésre

•   Gyorsan száradnak, és ez 
lehetővé teszi több réteg 
felhordását rövidebb idő alatt

•   Nincs kellemetlen illatuk

•   Nem szükséges hígítani őket – 
ha igen, csapvízzel hígíthatóak

•   A friss foltok vízzel 
eltávolíthatók

•   Nem sárgulnak az idő 
múlásával 
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A korszerű HGMIX színkeverő rendszer kitöltötte a hiányzó 
színeket a sztenderd, készrekevert színek palettáján.  
A teljes rendszer többezer színárnyalatot tartalmaz, és a  
HELIOS márkanév alá tartozó fedőbevonatok többsége 
kikever hető ezekre a színekre azokban az üzletekben, melyek 
rendelkeznek a megfelelő színkeverőgéppel és számítástechnikai 
háttérrel. A kívánt színárnyalat könnyen elérhető: a textíliából, 
tapétából, padlóburkolatból vigyen magával mintát a 
színkeverőgéppel felszerelt üzletbe, és hasonlítsa össze a mintát 
a mi színmintáinkkal. Az üzletben azonnal elkészítik önnek a 
kiválasztott színárnya latot a megfelelő minőségben, és a kívánt 
mennyiségben. A HGMIX színkeverőrendszer lehetővé teszi a 
kiválasztott színárnyalat elkészítését számos színkártya alapján  
például a HARMONIA, TERRA, MONICOLOR, EUROTREND, RAL, 
NCS ....

HGMIX
Határok nélkül szárnyaló képzelet

A TERRA színkártya fal és homlokzati felületek színárny a latainak 
kiválasztása céljából készült. A benne található összes színárnyalat 
ú.n. szervetlen pigmentek alapján készült, ami biztosítja a színárnyalat 
maximális fényességét és vegyi ellenállását. Ez különösen fontos, 
amikor kültéri felületekről ill. homlokzatokról van szó, melyek ki vannak 
téve az időjárás hatásainak (napsugárzás, eső, szél…), ami még jobban 
hozzájárul a nem kívánatos színárnyalat kifakulásához.

TERRA SZÍNKÁRTYA
Színárnyalatok tartóssága

FESTÉKEK | A SZÍNEK CSODÁLATOS VILÁGA
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FESTÉKEK | MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK AZ OTTHONOMHOZ

MELYIK TERMÉKRE 
VAN SZÜKSÉGEM?

 1 TETŐ- ÉS FA SZERKEZETEK
  BORI impregnáló W

 2 FÁBÓL KÉSZÜLT AJTÓK
  A fa szerkezete látható:
  BORI lakklazúr
  BORI lazúr
  Fedőbevonat:
  TESSAROL professional zománcfesték
  TESSAROL akril zománcfesték

 3 FÁBÓL KÉSZÜLT ABLAKOK
  A fa szerkezete látható:
  BORI lakklazúr
  BORI lazúr
  Fedőbevonat:
  TESSAROL professional zománcfesték
  TESSAROL akril zománcfesték

 4  KEMÉNY PVC MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT 
NYÍLÁSZÁRÓK 

  TESSAROL professional zománcfesték

 

5  LAMBÉRIA (FÁBÓL KÉSZÜLT OPÁZS)
  A fa szerkezete látható:
  BORI lakklazúr
  BORI lazúr
  BORI lazúrgél
  Fedőbevonat:
  TESSAROL akril zománcfesték

 6 FABURKOLATOK
  A fa szerkezete látható:
  BORI lakklazúr
  BORI lazúr
  TESSAROL lakk
  Fedőbevonat:
  TESSAROL akril zománcfesték

 7 FÁBÓL KÉSZÜLT KERTI BÚTOROK  
  ÉS KERÍTÉSEK
  A fa szerkezete látható:
  BORI lakklazúr
  BORI lazúr
  Fedőbevonat:
  TESSAROL zománcfesték
  TESSAROL akril zománcfesték

 8 PARKETTA
  IDEAL akril parkettalakk (fényes/félmatt)
  IDEAL parkettalakk (fényes/félmatt)
 

Ez minden olyan felhasználó első 
és leggyakoribb kérdése, aki maga 
készíti el a különböző felületek 
díszítését, védelmét, illetve felújítását 
a lakásban, házban, nyaralóban, 
vagy a kertben.

A termék neve a legtöbb esetben 
önmagában nem elegendő, mivel 
az alap védelmét biztosító eljárás 
számos lépésből áll – a felület 
megfelelő előkészítésétől az 
alapozófesték, majd a fedőbevonat 
felhordásáig.

Ezért a felhasználók számára egy 
könnyen áttekinthető táblázatot 
készítettünk, mely tartalmazza 
a leggyakoribb díszítő és védő 
eljárásokra vonatkozó útmutatót 
és leírást. A katalógusban a házat 
ábrázoló képen is feltüntettük 
ezeket: VÉDELEM ÉS DÍSZÍTÉS – 
RENDSZERMEGOLDÁSOK.

A MEGFELELŐ RENDSZER-
MEGOLDÁSOKAT A KATALÓGUS 
TOVÁBBI OLDALAIN MUTATJUK 
BE, UGYANAZZAL A SZÁMMAL 
JELÖLVE.
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FESTÉKEK | MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK AZ OTTHONOMHOZ

 9 FÉMBŐL KÉSZÜLT KERTI BÚTOROK  
  ÉS KERÍTÉSEK
  TESSAROL zománcfesték
  TESSAROL akril zománcfesték
  TESSAROL professional zománcfesték
  TESSAROL Direct
  TESSAROL Antik
  TESSAROL zománcfesték horganyzott  
  lemezhez

 10 FÉMBŐL KÉSZÜLT AJTÓK ÉS KERETEK
  TESSAROL akril zománcfesték
  TESSAROL professional zománcfesték
  TESSAROL Direct

 11 ERESZEK ÉS TETŐLEMEZEK   
  TESSAROL zománcfesték
  TESSAROL Antik
  TESSAROL zománcfesték horganyzott  
  lemezhez

 12 RADIÁTOROK ÉS KÖZPONTI  
  FŰTÉSNÉL HASZNÁLT CSÖVEK
  TESSAROL zománcfesték
  TESSAROL zománcfesték horganyzott  
  lemezhez
  TESSAROL radiátor zománcfesték
  TESSAROL akril radiátor zománcfesték

 13 BELTÉRI FALAK – FEHÉR ÉS KÉSZRE  
  KEVERT SZÍNÁRNYALATOK
  SPEKTRA Extra
  SPEKTRA Classic
  SPEKTRA Fresh&Easy
  SPEKTRA Style
  SPEKTRA Magnetic

 14 BELTÉRI FALAK – HGMIX RENDSZER-  
  BEN KÉSZÍTETT SZÍNÁRNYALATOK
  SPEKTRA LATEX MATT
  SPEKTRA LATEX FÉLMATT
  SPEKTRA PREMIUM

 15 BELTÉRI FALAK – DÍSZÍTŐ TECHNIKÁK
  SPEKTRA DOMFLOK FÉNYES
  SPEKTRA DOMFLOK FÉLMATT
  SPEKTRA DOMFLOK MATT
  SPEKTRA DOMFLOK GYÖNGY
  SPEKTRA DECOR QUARZ
  SPEKTRA DECOR TOPAZ

 

 16 BELTÉRI FALAK – FOLTOK ELFEDÉSE
  SPEKTRA antinikotinos festék

 17 BELTÉRI FALAK – PENÉSSZEL FERTŐZÖTT  
  FALFELÜLETEK FELÚJÍTÁSA
  SPEKTRA penészgátló ZP
  SPEKTRA SANITOL biocid szer
  SPEKTRA PREMIUM
  SPEKTRA Termo Top
  SPEKTRA beltéri gitt Termo

 18 HOMLOKZATOK
  SPEKTRA akril homlokzatfesték
  SPEKTRA homlokzatfesték Universal
  SPEKTRA szilikonos homlokzatfesték

 19 HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ  
  RENDSZEREK
  SPEKTRA AKRIL VAKOLAT
  SPEKTRA SZILIKONOS ÉS SZILIKÁT   
  VAKOLAT
  SPEKTRA SZILIKONOS VAKOLAT

 20 BETON – JÁRÓFELÜLETEK
  SPEKTRA akril betonfesték
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FA

A fából szék, ablak, ajtó, burkolat, vagy akár kalitka is 
készülhet. Azonban csak akkor őrzi meg szépségét 
sokáig, ha megfelelő és szakszerű védelmet kap  
az időjárási hatásokkal  például a párával, a  
hőmér sékletinga do zással, a napsugárzással,  
az állati és növényi mikroorganizmusokkal  szemben. 

Tehát kulcsfontosságú a megfelelő bevonat kiválasztása. 
Különösen fontos a kültéri fafelületek védelmét szolgáló 
bevonat, melynek megfelelően rugalmasnak kell lennie, 
hogy engedje »lélegezni« a fát, de védjen is az időjárási 
és biológiai hatásokkal szemben.

Fafelületek védelmére és díszítésére a HELIOS 
márkanévhez tartozó termékek három fő csoportjából 
választhat: a BORI lazúrok vagy áttetsző bevonatok,  
a TESSAROL és NITRO fedőbevonatok, és az IDEAL, 
TESSAROL és NITRO lakkok közül.

A fa és a fafelületeken 
alkalmazható  
bevonatok
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A lazúrok vékony, áttetsző, rugalmas 
film réteget képeznek a felületen.  
Az áttetsző mikropigmentek a 
kötőanyag gal együtt behatolnak a 
fába, és megvédik azt a környezeti 
hatásokkal szemben, megőrizve  
és kihangsúlyozva a faanyag  
természetes szerkezetét. A víztaszító 
anyagok meggátolják, hogy a víz 
behatoljon a fa nyitott pórusaiba, 
ezáltal megakadályozzák, hogy a  
fán repedések jelenjenek meg vagy 
megduzzadjon. 

A színes lazúrok számtalan színár
nya lat-ban kaphatóak, fafelületeken 
lazúrként használhatóak, és kiváló 
alapot adnak a festéshez.  
A külön böző színárnyala tokat 
összekeverhetjük egymással, így 
magunk állíthatjuk elő a kívánt 
színárnyalatot. Napfénynek kitett 
fafelületek védel mére a közepesen 
intenzív színárnya latok hasz nálata 
javasolt, mivel ezek haszná lata 
biztosítja leginkább a bevonat 
tartósságát. A világosabb 
színárnyalatok több UVsugárzást 
engednek át, amely lebontja a  
faanyagot. A sötét árnyalatok pedig 
túl nagy mértékben nyelik el a hőt, 
ami a bevonatot és a faanyagot 
egyaránt károsítja. 

A vékonyréteges és lakkfestékek mel-
lett a lakkfestékek, oldószer- és 
vízalapú impregnálás két további 
ideális partner a faanyag védelmének 
teljessé tételéhez a rendszerben, 
mivel további védelmet nyújtanak a 
faanyagnak a gombás fertőzések 
(kékfoltgomba és farontó gombák) 
és rovarok ellen. Szelektíven hat,  
csak a növényi illetve az állati  
mikroorganizmusokra - az emberre 
és a melegvérű állatokra nem  
ártalmas.

FA | LAZÚR BEVONATOK

BORI SZÍNÁRNYALATOK JELMAGYARÁZATA

1
Színtelen

10
Gesztenye

2
Bor

11
Tölgy

3
Tíkfa

12
Makaszer

4
Dió

13
Fehér

6
Cseresznye

7
Mahagóni

9
Paliszander

8
Vörösfenyő

15
Lucfenyő

17
Akác
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FA | LAZÚR BEVONATOK

1
Tetőfedő és fa szerkezetek

2, 3 
Fából készült nyílászárók  
(ablakok, ajtók) 

5
Lambéria  
(fából készült opázs) 

Festési rendszer lazúr bevonatokkal (a fa szerkezete látható marad)

 Új fafelület Régi bevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és  
a szennyeződések eltávolítása  
NITRO hígítóval

Csiszolás, a szennyeződések eltávolítása,  
ha szükséges az esetleges repedések feltöltése 
BORI akril fagittel

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
bevonatrendszer: 1x BORI vékonyrétegű lazúr

2x BORI lakklazúr
1x BORI vékonyrétegű lazúr
1-2x BORI lakklazúr

Vizes kötőanyag alapú 
festékek

1x BORI impregnáló W
2-3x BORI lazúr

1-2x BORI lazúr

Impregnálószerek

 Új fafelület Régi bevonat felújítása

A felület előkészítése Csiszolás és a szennyeződések eltávolítása Tisztítás, csiszolás, és a sérült bevonatok 
eltávolítása 

 
1x BORI impregnáló W 1x BORI impregnáló W

Festési rendszer lazúr bevonatokkal (a fa szerkezete látható marad)

 Új fafelület Régi bevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és  
a szennyeződések eltávolítása  
NITRO hígítóval

Csiszolás, szennyeződések eltávolítása

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
bevonatrendszer: 1x BORI vékonyrétegű lazúr

2x BORI lakklazúr
1x BORI vékonyrétegű lazúr
1-2x BORI lakklazúr

ÚJ
1x BORI impregnáló biocid W
2x BORI lazúrgél

1x BORI impregnáló biocid W
1-2x BORI lazúrgél

Vizes kötőanyag alapú 
festékek

1x BORI impregnáló W
2-3x BORI lazúr

1-2x BORI lazúr
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7
Fából készült kerti  
bútorok és kerítések 

6
Faburkolatok

FA | LAZÚR BEVONATOK

Festési rendszer lazúr bevonatokkal (a fa szerkezete látható marad)

 Új fafelület Régi bevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és a 
szennyeződések eltávolítása NITRO hígítóval, 
ha szükséges az esetleges repedések feltöltése 
BORI akril fagittel

Csiszolás, a szennyeződések eltávolítása, ha 
szükséges az esetleges repedések feltöltése 
BORI akril fagittel

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
bevonatrendszer: 1x BORI vékonyrétegű lazúr

2x BORI lakklazúr
1x BORI vékonyrétegű lazúr
1-2x BORI lakklazúr

Vizes kötőanyag  
alapú festékek

1x BORI impregnáló W
2x BORI lazúr 1-2x BORI lazúr

Festési rendszer lazúr bevonatokkal (a fa szerkezete látható marad)

 Új fafelület Régi bevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és  
a szennyeződések eltávolítása  
NITRO hígítóval

Csiszolás, szennyeződések eltávolítása

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
bevonatrendszer:

1-2x BORI lakklazúr 1x BORI vékonyrétegű lazúr

Vizes kötőanyag  
alapú festékek

Ha selyemfényű felületet 
szeretne különböző 
színárnyalatokban, az alábbi 
rendszert javasoljuk:

2x BORI lazúr 1-2x BORI lazúr

Ha magasfényű felületet 
szeretne, és szeretné 
kihangsúlyozni a fa 
természetes színét, az  
alábbi rendszert javasoljuk:

2x TESSAROL akril lakk 1-2x TESSAROL akril lakk
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BORI impregnáló W
Kékülés, penészesedés, fagombásodás és rovarok elleni védelemre vizes alapon

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: szabadban lévő (tető, opázs, kerítés), és nedves beltéri 
helyiségekben (fürdőszoba, konyha, pince) lévő fafelületek 
impregnálására

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 5 l

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

BORI vékonyrétegű lazúr
A fa dekoratív és mély védelmére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: közbenső rétegként a fafelületeket védő és díszítő rendszer-
ben, beltéri helyiségekben vagy a szabadban: burkolatok, 
falborítások és mennyezetek, kerítések, stb. 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:  
0,75 l / 2,5 l / 5 l 

SZÍNÁRNYALATOK:

BORI biocid impregnáló W
Elkékülés, penészesedés, fagombásodás elleni védelemre 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: Fa impregnálására kültéren (tetőhéjazatok, ereszek, 
kerítések, kerti házak) és nedves beltéri környezetben 
(fürdőszobák, konyhák, alagsorok)

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 7 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: felhasználásra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

1 2 3 4 6 7

8 9 10 11 12 15

FA | LAZÚR BEVONATOK

•   JÓL BEÍVÓDIK

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   ÁTTESZŐ BEVONAT, MELY 
KIHANGSÚ LYOZZA A FA 
TERMÉSZETES KÜLSEJÉT

•   NEM TARTALMAZ BIOCID SZERT

•   RUGALMASSÁG – A VÉDŐFILM NEM 
REPEDEZIK ÉS NEM PATTOG LE

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   JÓL BEIVÓDIK

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS
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BORI lazúr
Áttetsző és környezetbarát bevonat, mely megőrzi a fa természetes külsejét

BORI lakklazúr UV extra
Természetes árnyalatukat megőrző, világos faanyagok tartós, színtelen védelmére

BORI lakklazúr
A faanyag hosszú távú védelme a külső hatások ellen

FA | LAZÚR BEVONATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: áttetsző végső réteg a beltéri és kültéri fafelületek 
- nyílászárók, burkolatok, pergolák, kerti szettek, 
faházak, kerti bútorok - védelmére és díszítésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 12 - 14 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri és kültéri fafelületek védelmére és díszítésére, 
asztalosipari bútorzatra, burkola tokra, pergolákra, kerti 
szettekre, faházakra, kerti bútorokra

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 14 - 16 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban: 0,75 l / 2,5 l  
HGMIX: 1 l

SZÍNÁRNYALATOK:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: végső rétegként a fafelületeket védő és díszítő rendszer-
ben, beltéri helyiségekben vagy a szabadban: ablakokra, 
ajtókra, redőnyökre, kerítésekre, falburkolatokra,  
opázsokra, faházakra, kerti házakra, kerti bútorokra, stb. 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 16 - 20 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban: 0,75 l / 2,5 l / 5 l  
HGMIX: 1 l / 3 l 

SZÍNÁRNYALATOK:

•   KIVÁLÓ VÉDELMET NYÚJT A 
NAPSUGÁRZÁSSAL ÉS AZ  
IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL SZEMBEN 

•   VIASZT TARTALMAZ, MELY NÖVELI A 
BEVONAT VÍZTASZÍTÓ KÉPESSÉGÉT 

•   MÉRETTARTÁSI STABILITÁS

•   SZATÉN FILMBEVONAT

•   GAZDAG SZÍNÁRNYALAT-VÁLASZTÉK

•   MEGVÉDI A FÁT A NAPSUGÁRZÁSSAL 
SZEMBEN 

•   SPECIÁLIS UV- ADALÉKOT  
TARTALMAZ, MELY MEGVÉDI A FÁT AZ 
ELSZÜRKÜLÉS ELLEN 

•   SELYEMFÉNYŰ FILMBEVONAT 

•   A BEVONAT VÍZÁLLÓSÁGÁT  
FOKOZÓ ANYAGOKAT TARTALMAZ

•   VIASZT TARTALMAZ,  
MELY NÖVELI A BEVONAT 
VÍZTASZÍTÓKÉPESSÉGÉT

•   GAZDAG, SELYEMFÉNYŰ 
FILMBEVONAT

•   MÉRETTARTÁSI STABILITÁS

•   RUGALMASSÁG – A VÉDŐFILM  
NEM REPEDEZIK ÉS NEM PATTOG LE

1 2 3 4 6 7

8 9 10 11 12 15

10 13 17

1 92 3 4 7
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2 3 4 6 9 11

BORI LAZÚRGÉL
·   A BEVONAT GÉL SZERKEZETŰ, NEM 

CSÖPÖG LE AZ ECSETRŐL ÉS FÜGGŐLEGES 
FELÜLETEKEN NEM CSOROG LE

·   GAZDAG, SELYMES FÉNYŰ BEVONÓRÉTEG

·   A FAANYAG VÉDELME A NAPTÓL ÉS EGYÉB 
IDŐJÁRÁSI HATÁSOKTÓL

·   VIASZTARTALMA FOKOZZA A BEVONAT 
VÍZÁLLÓSÁGÁT

·   RUGALMASSÁG – A VÉDŐRÉTEG NEM 
REPEDEZIK MEG VAGY VÁLIK LE

JÓ VÍZÁLLÓSÁG

GÉL – NEM CSÖPÖG

AKÁR 6 ÉVIG TARTÓ
UV-VÉDELEM

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri és kültéri faanyag védelmére 
és díszítésére: ajtókhoz, ablakokhoz, 
spalettákhoz, redőnyökhöz, kerítésekhez, 
faburkolatokhoz, rönkházakhoz, kerti 
házakhoz, kerti bútorokhoz

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 14 - 16 m2 felületre 
elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

SZÍNÁRNYALATOK: 6 szabvány színárnyalat



A fedőbevonatok védik és díszítik a 
fafelületeket, és teljesen eltakarják a fa  
szerkezetét. Ezért ezek a bevonatok a 
legalkalmasabbak a kevésbé nemes fából 
készült, illetve sérült felületekre, vagy régi 
bútorok felújítására, ablakokra, ajtókra, 
kerítésekre. Könnyen felhordhatóak, 
gyorsan száradnak, ellenállóak, megvédik  
a fát, és számtalan színárnyalatban 
kaphatóak.

FA | FEDŐBEVONATOK
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7
Fából készült kerti bútorok  
és kerítések 

6
Faburkolatok

2, 3
Fából készült nyílászárók  
(ablakok, ajtók) 

5
Lambéria (fából készült opázs) 

 Új fafelület Régi fedőbevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és a 
szennyeződések eltávolítása NITRO hígítóval, 
ha szükséges az esetleges repedések feltöltése 
BORI akril fagittel

Az elkopott bevonatok teljes eltávolítása, vagy 
az ép bevonatok csiszolása, szennyeződések 
eltávolítása; ha szükséges az esetleges repedések 
feltöltése BORI akril fagittel

Oldószer alapú festékek
1-2x TESSAROL fa alapozófesték
2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL fa alapozófesték
1-2x TESSAROL zománcfesték

Vizes kötőanyag  
alapú festékek

1-2x TESSAROL akril fa alapozófesték
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

 Új fafelület Régi fedőbevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és a 
szennyeződések eltávolítása NITRO hígítóval

Az elkopott bevonatok teljes eltávolítása,  
vagy az ép bevonatok csiszolása, 
szennyeződések eltávolítása

Ha azt szeretné, hogy a fa 
szerkezete részben látszódjon, 
az alábbi rendszert javasoljuk:

2x BORI lazúr (fehér) 1-2x BORI lazúr (fehér)

Ha teljesen le akarja fedni  
a fa szerkezetét, az alábbi 
rendszert javasoljuk:

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

Festési rendszer fedővbevonatokkal (a fa szerkezete nem látható)

 Új fafelület Régi fedőbevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és a 
szennyeződések eltávolítása NITRO hígítóval, 
ha szükséges az esetleges repedések feltöltése 
BORI akril fagittel

az elkopott bevonatok teljes eltávolítása, vagy 
az ép bevonatok csiszolása, szennyeződések 
eltávolítása; ha szükséges az esetleges repedések 
feltöltése BORI akril fagittel

Oldószer alapú festékek
1-2x TESSAROL fa alapozófesték
2x TESSAROL professional zománcfesték

1x TESSAROL fa alapozófesték
1-2x TESSAROL professional zománcfesték

Vizes kötőanyag  
alapú festékek

1-2x TESSAROL akril fa alapozófesték
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

 Új fafelület Régi fedőbevonat felújítása

A felület előkészítése Szárítás, csiszolás, a gyanta és  
a szennyeződések eltávolítása  
NITRO hígítóval

Az elkopott bevonatok teljes eltávolítása,  
vagy az ép bevonatok csiszolása, 
szennyeződések eltávolítása 

Ha azt szeretné, hogy a fa 
szerkezete részben látszódjon, 
az alábbi rendszert javasoljuk:

1x BORI impregnáló W
2x BORI lazúr

1-2x BORI lazúr (fehér)

Ha teljesen le akarja fedni  
a fa szerkezetét, az alábbi 
rendszert javasoljuk:

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril fa alapozófesték
1-2x TESSAROL akril zománcfesték
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TESSAROL késtapasz
Jól csiszolható

BORI akril fagitt
Nagyon gyorsan szárad

TESSAROL fa alapozófesték
Kiegyenlíti az alap nedvszívását

FA | FEDŐBEVONATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a felület kiegyenlítésére – a hibák és sérülések  
(pl. repedések, mélyedések, karcolások)  
megszüntetésére

KIADÓSSÁG: a sérülés méretétől függ

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,5 kg / 0,9 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a felület kiegyenlítésére és a fafelületen lévő  
apróbb hibák, egyenetlenségek javítására,  
a dekoratív alapozó bevonat felhordását megelőzően, 
kültéren és beltéren

KIADÓSSÁG: 1 kg 1 m2 felületre elegendő 1 mm-es  
rétegvastagságban

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, fenyő, bükk, tölgy 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző fa felületekre (ajtók, ablakok, kerítések, 
faszerkezetek), furnérlemezekre, forgácsolt lapokra, 
régi bútorok felújítására

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l 

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   ALAPOZÓ MATT BEVONAT, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI A  
FA LÉGZÉSÉT

•   JÓ FEDÉS

•   JÓ TERÜLÉS

•   EGYSZERŰ HASZNÁLAT

•   KÖNNYŰ FELHORDÁS 

•   KÖNYNYŰ FELHORDÁS

•   KÖRNYEZETBARÁT
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TESSAROL akril fa alapozófesték
Adalékot tartalmaz vízben oldódó anyagok gátlására (megakadályozza sárga foltok keletkezését)

TESSAROL zománcfesték fényes / szatén
Különböző felületek tartósabb, színesebb védelme

1 114 161S 1252 1362S 147 8 9 103 15

TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
Kiválóan tapad különböző alapokra (vas- és acélfelületek, horganyzott fémlemezek, réz, alumínium, kemény PVC és faanyag)

FA | FEDŐBEVONATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző fém felületekre, vas, acél, réz,  
alumínium, kemény PVC és fa felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, faburkolatokra, kerítésekre, 
építményekre, egyszerű bútorokra beltéri  
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (csak ezüst) 
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: fényes: fehér és 15 sztenderd színárnyalat
szatén: fehér (1S) és fekete (2S)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző fa felületekre (ajtók, ablakok, kerítések, 
faszerkezetek), furnérlemez, faforgácslap, régi 
bútorok felújítására, különböző beltéri helyiségekben 
vagy a szabadban lévő burkolatokra

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 0,75 l 

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   KIVÁLÓAN FED ÉS TERÜL 

•   JÓ RUGALMASSÁG ÉS SZILÁRDSÁG 

•   STABIL FÉNYESSÉG ÉS SZÍNÁRNYALAT 

•   VÉGSŐ FÉNYES ÉS FÉLFÉNYES BEVONAT 

•   AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL ÉS A  
FÉNNYEL SZEMBEN JÓL ELLENÁLL 

•   VAS ÉS FÉMFELÜETEK KORRÓZIÓ 
VÉDELMÉRE KORRÓZIÓVÉDŐ  
PIGMENTEK SEGÍTSÉGÉVEL 

•   GYORS SZÁRADÁS - A TESSAROL 
ZOMÁNCFESTÉK MÁR 3 ÓRA  
ELTELTÉVEL FELHORDHATÓ

•   GYORS SZÁRADÁS

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL

•   KÖRNYEZETBARÁTA

•   NINCS KELLEMETLEN ILLATA

•   JÓ TAPADÁS
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TESSAROL akril zománcfesték szatén / fényes
Gyors száradás, kellemetlen illatoktól mentes

TESSAROL professional zománcfesték
Legkedvezőtlenebb időjárási hatásokkal szemben is ellenálló filmbevonat

1 1 S

FA | FEDŐBEVONATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra beltéri 
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,65 l / 2.6 l 
HGMIX: 0,65 l / 2.6 l 

SZÍNÁRNYALATOK: szatén: fehér és 10 sztenderd színárnyalat
fényes: fehér és fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra és 
egyéb igényes felüleletekre beltéri helyiségekben  
és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   KÖRNYEZETBARÁT 

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL 

•   FÉNY ÉS SZÍNÁLLÓSÁG (A FEHÉR 
ÉS A VILÁGOS ÁRNYALATOK NEM 
SÁRGULNAK) 

•   JÓ RUGALMASSÁG 

•   HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

•   JÓ FEDÉS ÉS TERÜLÉSA

•   SZÍNÁLLÓSÁG

•   JÓ RUGALMASSÁG  
ÉS SZILÁRDSÁG

1 4 S1 S 5 S2 2 S 3 S

6 S 7 S 10 S 11 S 16 S 18 S
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A lakkok vannak a fafelületek 
védelmére és díszítésére használt 
rendszer utolsó szintjén. Olyan 
fedőbevonatok, amelyek fényessé 
teszik a fafelületeket, és ellenállóvá  
a vízzel és a gyenge háztartási 
tisztítószerekkel szemben. Beltéri 
helyiségekben történő felhasználásra 
különösen alkalmasak. A TESSAROL 
lakkokat használjuk fából és parafából 
készült fali és mennyezeti burkolatok, 
bútorok, kis fatárgyak védelmére.

FA | LAKKOK
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TESSAROL lakk fényes / szatén
Jó terülés és színállóság

TESSAROL csónaklakk
Mechnikailag ellenálló bevonat

TESSAROL akril lakk fényes / szatén
Környezetbarát, gyorsan száradó bevonat, mely nem sárgul

FA | LAKKOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: nedvességnek és hőmérsékletingadozásnak  
kitett fafelületekre: ajtókra, fából készült  
falburkolatokra, parafára, kerti bútorokra, 
csónakokra, beltéren és kültéren

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 5 %-ig

KISZERELÉS: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l 

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: lakóhelyiségekben lévő különböző fafelüle tekre,  
ahol azt szeretnénk, hogy látszódjon a fa szerkezete 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: fényes: 0,75 l / 2,5 l 
szatén: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: lakóhelyiségekben lévő különböző fafelüle tekre,  
ahol azt szeretnénk, hogy látszódjon a fa szerkezete 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 0,75 l 

SZÍNÁRNYALATOK: színtelen

•   SZÍNTELEN FEDŐBEVONAT

•   GYORS SZÁRADÁS

•   HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

•   JÓ TERÜLÉS

•   SZÍNÁLLÓSÁG

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   NINCS KELLEMETLEN ILLATA

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL

•   EGYSZERŰ HASZNÁLAT

•   HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ
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A parketta lakkokat fából készült járófelületek  
(parketta, hajópadló), és mechanikai terhelésnek  
kitett fából készült tárgyak lakkozására használjuk.  
Minimális karbantartást igényelnek, és megőrzik  
a fa természetes szépségét. A Helios parketta lakkokat 
az IDEAL márkanév alatt forgalmazzuk.

FA | PARKETTA LAKKOK
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8
Parketta

IDEAL parkettalakk fényes / félmatt
Egykomponensű parkettalakk kevésbé terhelt felületek lakkozására

IDEAL akril parkettalakk fényes / félmatt
Környezetbarát, egykomponensű lakk

FA | PARKETTA LAKKOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: parketta és más fapadlók lakkozására kevésbe 
terhelt helyiségekben, valamint különböző fatárgyak 
lakkozására

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: parketta és más faburkolatok lakkozására, amikor 
fényes, védő lakkrétegre tartunk igényt olyan 
helyiségekben, ahol a padló közepes terhelésnek 
van kitéve

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: nem kell hígítani, szükség esetén legfeljebb 5% tiszta 
csapvíz hozzáadható

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

A táblázatban csak a parketta megmunkálására vonatkozó általános információk vannak felsorolva. Javasoljuk, hogy a bonyolult 
felhordási eljárás miatt a kivitelezést bízza szakemberre!

Festési rendszer fedővbevonatokkal (a fa szerkezete telejsen látható) 

 Új parketta Régi parketta felújítása

A felület előkészítése A száraz parketta gépi csiszolása,  
és a szennyeződések eltávolítása

A régi lakk teljes eltávolítása csiszolással,  
a szennyeződések eltávolítása

Oldószer alapú lakkok

Alaprendszer:
3x IDEAL parkettalakk fényes/félmatt 3x IDEAL parkettalakk fényes/félmatt

Vizes kötőanyag alapú lakkok

Alaprendszer:
3-4x IDEAL akril parkettalakk  
fényes/félmatt

3-4x IDEAL akril parkettalakk  
fényes/félmatt

•   EGYKOMPONENSŰ

•   KÖNNYŰ KEZELÉS

•   EGYSZERŰ KARBANTARTÁS 

•   NINCS KELLEMETLEN SZAGA

•   TARTÓS ELLENÁLLÁS KOPÁSSAL 
SZEMEBEN

•   ENYHE VEGYI ANYAGOKKAL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ
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A festékek nemcsak védik a fémtárgyakat, hanem 
vonzóvá és egyedivé is varázsolják őket. Így válnak  
az unalmas építmények érdekes alkotássá. 

A fémből készült tárgyak élettartalma korlátozott. 
A legfőbb ellenségeik: a víz és a levegő. Ezért a 
fedőréteg felhordása előtt megfelelő védelemmel  
kell ellátni őket, így előzhetjük meg a rozsdá sodást 
és a pusztulást.

A HELIOS márkanév alatt a fém- és fafelületek 
kezelésére kétféle univerzális zománcfesték létezik:  
a tessarol és a nitro. Kitűnő a fedőképességük,  
gyorsan száradnak, könnyen felhordhatóak,  
és számos színárnyalatban kaphatóak. Beltéri 
helyiségekben és a szabadban is felhasználhatóak.

A FÉMEK 
és a fémfelületeken 
alkalmazható festékek

FÉMEK
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TESSAROL hígító

NITRO hígító

NITRO tisztítószer

• JÓ TAPADÁS  

• KIVÁLÓ FEDÉS

• KÖNNYŐ KEZELÉS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: kül- és beltéri fém és acél felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l; fehér: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, oxidvörös, szürke 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: fémfelületek zsírtalanítására, festékek hígítására,  
és a munkaeszközök tisztítására

KISZERELÉS: 0,5 l / 1 l / 5 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: fémfelületek zsírtalanítására, festékek hígítására,  
és a munkaeszközök tisztítására

KISZERELÉS: 1 l / 5 l / 10 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a szerszámok és felületek letisztítása festés előtt

KISZERELÉS: 1 l 

TESSAROL fém alapozófesték
A korrozióvédő pigmenttartalom miatt védelmet nyújt a rozsdásodással szemben

FÉMEK | ÁLTALÁNOS MEGMUNKÁLÁS 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: vas- és acélfelületekhez, horganyzott  
fémlemezekhez, rézhez, alumíniumhoz és  
kemény PVC-hez

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 0,65 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

NITRO fém alapozófesték
Korrózióvédő alapozóbevonat a vas védelmi rendszerében

TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
Különböző, vizes kötőanyagú felületek alapvető védelmére

•   KIVÁLÓAN TAPAD VAS- ÉS 
ACÉLFELÜLETEKHEZ, HORGANYZOTT 
FÉMLEMEZEKHEZ, RÉZHEZ, 
ALUMÍNIUMHOZ ÉS KEMÉNY PVC-HEZ

•   VAS- ÉS ACÉLFELÜLETEK ROZSDÁSODÁS 
ELLENI VÉDELME ROZSDÁSODÁSGÁTLÓ 
FESTÉKANYAGOKKAL

•   GYORS SZÁRADÁS

•   KELLEMETLEN SZAGOKTÓL MENTES

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

FÉMEK | ÁLTALÁNOS MEGMUNKÁLÁS 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: kül- és beltéri fém és acél felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: NITRO hígítóval, max. 10 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l 

SZÍNÁRNYALATOK: oxidvörös, szürke 

•   A KORRÓZIÓVÉDŐ PIGMENT-
TARTALOM MIATT VÉDELMET 
NYÚJT A ROZSDÁSODÁSSAL 
SZEMBEN

•   GYORS SZÁRADÁS – A 
KÖVETKEZŐ RÉTEG MÁR 2 ÓRA 
MÚLVA FELHORDHATÓ

TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
Kiválóan tapad különböző alapokra (vas- és acélfelületek, horganyzott fémlemezek, réz, alumínium, kemény PVC és faanyag)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző fém felületekre, vas, acél, réz,  
alumínium, kemény PVC és fa felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   VAS ÉS FÉMFELÜETEK KORRÓZIÓ 
VÉDELMÉRE KORRÓZIÓVÉDŐ  
PIGMENTEK SEGÍTSÉGÉVEL 

•   GYORS SZÁRADÁS - A TESSAROL 
ZOMÁNCFESTÉK MÁR 3 ÓRA  
ELTELTÉVEL FELHORDHATÓ
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A rozsdagátlóval kezelt fémfelületeken 
fedőbevonatokat vagy zománcokat 
alkalmazunk, amelyek nemcsak védik a 
felületet a külső hatásoktól, hanem – a 
színárnyalatok illetve a fényesség foka 
 díszítik is azt. Kültéri használatra a 
fényes fedőbevonatok alkalmasabbak, 
mivel ellenállóbbak a légköri hatásokkal 
szemben, míg a beltéren a fényes és a 
matt zománcfestékek a megfelelőbbek.  
Ha még tartósabb fényű bevonatot 
szeretne, javasoljuk, hogy még egy 
további réteg TESSAROL 
zománcfestéket hordjon fel. 

FÉMEK | FEDŐBEVONATOK 
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9
Fémből készült kerti bútorok, 
kerítések és keretek 

10
Fémből készült ajtók  
és keretek

Bevonatok fém felületekre

 Új fémfelület A fémfelületen lévő régi bevonatok felújítása

A felület előkészítése A rozsda mechanikus eltávolítása,  
zsírtalanítás NITRO hígítóval

A régi, málló bevonatok teljes eltávolítása,  
vagy az ép bevonatok csiszolása, a rozsda 
eltávolítása, zsírtalanítás NITRO hígítóval

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
fedőbevonat rendszer:

1-2x TESSAROL fém alapozófesték
2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL fém alapozófesték
1-2x TESSAROL zománcfesték

Régi kovácsoltvas  
látszathoz az alábbi  
rendszert javasoljuk:

1-2x TESSAROL fém alapozófesték
2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL fém alapozófesték
1-2x TESSAROL Antik

Dekorációra és a felületek 
védelmére szánt önálló 
bevonattal, melyek felületét 
kikezdte a rozsda

2-3x TESSAROL Direct 2-3x TESSAROL Direct

Vizes kötőanyag alapú 
festékek

1-2x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

Bevonatok fém felületekre

 Új fémfelület A fémfelületen lévő régi bevonatok felújítása

A felület előkészítése A rozsda mechanikus eltávolítása, zsírtalanítás 
NITRO hígítóval

A régi, málló bevonatok teljes eltávolítása, vagy 
az ép bevonatok csiszolása, a rozsda eltávolítása, 
zsírtalanítás NITRO hígítóval

Oldószer alapú festékek

A leggyakrabban használt 
fedőbevonat rendszer:

1-2x TESSAROL fém alapozófesték
2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL fém alapozófesték
1-2x TESSAROL zománcfesték

Dekorációra és a felületek 
védelmére szánt önálló 
bevonattal, melyek felületét 
kikezdte a rozsda

2-3x TESSAROL Direct 2-3x TESSAROL Direct

Vizes kötőanyag alapú 
festékek

1-2x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

Bevonatok horganyzott felületekre

 Új horganyzott felület**
A régi bevonat eltávolítása a  
horganyzott felületről

A felület előkészítése Lemosás ammóniás vízzel, csiszolás Zsírtalanítás NITRO hígítóval, csiszolás,  
a rozsda eltávolítása

Egyszerű eljárás 
rendeltetésszerű festékkel:

1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

1x MOBIHEL primer
1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

Bevonatrendszer  
fedőfestékkel 
(zománcfestékkel):

1-2x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL zománcfesték

Régi kovácsoltvas  
látszathoz az alábbi  
rendszert javasoljuk:

1-2x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
1-2x TESSAROL Antik

* hígítás NITRO hígítóval 
** forrón horganyzott felületeknél ajánlott az enyhe csiszolás

31



12

11

FÉMEK | FEDŐBEVONATOK 

Bevonatok rézfelületekre

 Új rézfelület
Régi bevonat felújítása  
rézfelületen

A felület előkészítése Zsírtalanítás NITRO hígítóval, csiszolás Zsírtalanítás NITRO hígítóval, csiszolás

Egyszerű eljárás 
rendeltetésszerű festékkel:

1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

Bevonatrendszer fedőfestékkel 
(zománcfestékkel):

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI  
+ 2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI  
+ 1-2x TESSAROL zománcfesték

Bevonatok fém felületekre

 Új vas A fémfelületen lévő régi bevonatok felújítása

A felület előkészítése A rozsda mechanikus eltávolítása, 
zsírtalanítás NITRO hígítóval

A régi, málló bevonatok teljes eltávolítása,  
vagy az ép bevonatok csiszolása, a rozsda 
eltávolítása, zsírtalanítás NITRO hígítóval

Oldószer alapú festékek

Ha a radiátort fehérre szeretné 
festeni, az alábbi rendszert 
javasoljuk:

1-2x TESSAROL fém alapozófesték
2x TESSAROL radiátor zománcfesték

1x TESSAROL fém alapozófesték
1-2x TESSAROL radiátor zománcfesték

Ha bármilyen más árnyalatot 
szeretne, az alábbi rendszert 
javasoljuk:

1-2x TESSAROL fém alapozófesték
2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL fém alapozófesték
1-2x TESSAROL zománcfesték

Vizes kötőanyag alapú festékek

Ha a radiátort fehérre szeretné 
festeni, az alábbi rendszert 
javasoljuk:

1-2x TESSAROL akril univerzális  
alapozófesték UNI 
+ 2x TESSAROL akril radiátor zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
+ 1-2x TESSAROL akril radiátor zománcfesték

Ha bármilyen más árnyalatot 
szeretne, az alábbi rendszert 
javasoljuk:

1x2 TESSAROL akril univerzális  
alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
1-2x TESSAROL akril zománcfesték

Bevonatok horganyzott lemezre és színesfémekre (réz, sárgaréz, alumínium, stb. )

 
Új horganyzott lemez, réz, sárgaréz, 
alumínium**

Régi bevonat felújítása  
horganyzott lemezen

A felület előkészítése Zsírtalanítás NITRO hígítóval, horganyzott  
lemez lemosása ammóniás vízzel, csiszolás

Zsírtalanítás NITRO hígítóval, csiszolás,  
rozsda eltávolítása

Egyszerű eljárás 
rendeltetésszerű festékkel:

1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

1x MOBIHEL primer
1-2x TESSAROL zománcfesték  
horganyzott lemezre*

Bevonatrendszer fedőfestékkel 
(zománcfestékkel):

1-2x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
+ 2x TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
+ 1-2x TESSAROL zománcfesték

Régi kovácsoltvas látszathoz  
az alábbi rendszert javasoljuk:

1-2x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
+ 2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
+ 1-2x TESSAROL A ntik

* hígítás NITRO hígítóval

* hígítás NITRO hígítóval 
** előzetes vizsgálatot kell végezni, hogy hogyan tapad a festék a megtisztított felületre

11
Horganyzott lemezek, ereszek, 
tetőlemezek, konténerek

12
Radiátorok és központi  
fűtésnél használt csövek
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TESSAROL akril zománcfesték szatén / fényes
Gyors száradás, kellemetlen illatoktól mentes

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra beltéri 
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,65 l / 2.6 l 
HGMIX: 0,65 l / 2.6 l 

SZÍNÁRNYALATOK: szatén: fehér és 10 sztenderd színárnyalat
fényes: fehér és fekete

•   KÖRNYEZETBARÁT 

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL 

•   FÉNY ÉS SZÍNÁLLÓSÁG  
(A FEHÉR ÉS A VILÁGOS 
ÁRNYALATOK NEM SÁRGULNAK) 

•   JÓ RUGALMASSÁG 

•   HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

TESSAROL zománcfesték fényes / szatén
Különböző felületek tartósabb, színesebb védelme

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, faburkolatokra, kerítésekre, 
építményekre, egyszerű bútorokra beltéri  
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (csak ezüst) 
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: fényes: fehér és 15 sztenderd színárnyalat
szatén: fehér (1S) és fekete (2S)

•   KIVÁLÓAN FED ÉS TERÜL 

•   JÓ RUGALMASSÁG ÉS SZILÁRDSÁG 

•   STABIL FÉNYESSÉG ÉS 
SZÍNÁRNYALAT 

•   VÉGSŐ FÉNYES ÉS FÉLFÉNYES 
BEVONAT 

•   AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL  
ÉS A FÉNNYEL SZEMBEN JÓL 
ELLENÁLL 

1 4 S1 S 5 S2 2 S 3 S

6 S 7 S 10 S 11 S 16 S 18 S
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TESSAROL professional zománcfesték
Legkedvezőtlenebb időjárási hatásokkal szemben is ellenálló filmbevonat

FÉMEK | FEDŐBEVONATOK 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra és 
egyéb igényes felüleletekre beltéri helyiségekben 
és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

TESSAROL Direct
Fém- és acélfelületek közvetlen megmun kálására, alapozófesték használata nélkül

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: minőségi díszítésre, valamint a fém és az  
acélfelületek védelmére: szerkezetek, kerítések,  
ablakok, ajtók, vasalatok, beltéri helyiségekben  
és szabadban lévő egyszerű bútorzatok díszí té sére. 
Alapozó nékül is használható, közvetlenül felhor-
dható a durva rozsdás részecskéktől  
megtisztított, száraz és lecsiszolt felületre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l; HGMIX: 0,65 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, 5 színárnyalat

1 2 53 4 12

•   KITŰNŐ ROZSDAGÁTLÓ

•   KIVÁLÓ FILMSZILÁRDSÁG

•   EGYSZERŰ MEGMUNKÁLÁS;  
KÖNNYŰ FELHORDÁS, JÓ TERÜLÉS

•   KIVÁLÓ FEDÉS

•   JÓ FEDÉS ÉS TERÜLÉSA

•   SZÍNÁLLÓSÁG

•   JÓ RUGALMASSÁG ÉS SZILÁRDSÁG

1 1 S
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TESSAROL alu bronz 400 °C
Hőállóság 400°C-ig

TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre
Jól tapad a horganyzott lemezre és más színesfémre

FÉMEK | FEDŐBEVONATOK 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: kovácsoltvas tárgyakra, az időjárás hatásainak 
kitett fémből készült felületekre (mint például 
kertben, erkélyen vagy lépcsőházban lévő 
kerítések, kerti vagy bejárati ajtók, ablakrácsok)

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL thinner, max. 13%

KISZERELÉS: antracit: 0,75 l / 2,5 l
HGMIX (ezüst): 0.7 l / 2.1 l 

SZÍNÁRNYALATOK: antracit, ezüst, HGMIX

TESSAROL Antik
Fémes fényességű fedőfesték, mely régi, kovácsolt vas külsőt kölcsönöz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: 400°C-ot meg nem haladó, magas hőmérsék-
letnek kitett fémből készült tárgyakra - például 
kipufogó- vagy kályhacsövekre 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész√

KISZERELÉS: 0,2 l / 0,75 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: ezüst

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: tető bádoglemezekre, ereszekre, kerítésekre, 
konténerekre, ajtószélekre, központi fűtésnél 
alkalmazott rézcsövekre 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: NITRO thinner, up to 1 %

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, 7 színárnyalat

1 2 3 4 5 6 7 8

•   JÓ KORRÓZIÓVÉDELEM

•   KÖNNYŰ KEZELÉS

•   AZ IDŐJÁRÁSI 
HATÁSOKKAL ÉS A 
FÉNNYEL SZEMBEN JÓL 
ELLENÁLL

•   FÉM KÜLSEJŰ  
SPECIÁLIS BEVONAT 

•   KIVÁLÓ FEDÉS

•   GYORS SZÁRADÁS

•   SELYEMFÉNYŰ

•   AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL ÉS A 
FÉNNYEL SZEMBEN JÓL ELLENÁLL
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TESSAROL radiátor zománcfesték
Fényes fedőbevonat, 60 °C és 80 °C közötti hőmérsékletnek ellenáll

TESSAROL akril radiátor zománcfesték
Nem sárgul, gyorsan szárad és nincs kellemetlen illata

FÉMEK | FEDŐBEVONATOK 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri fém radiátorok, radiátor és melegvizes 
csövek festésére 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri fém radiátorok, radiátor és melegvizes 
csövek festésére 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   JÓ TERÜLÉS

•   STABIL FÉNYESSÉG

•   KÖNNYŰ KEZELÉS

•   HÁZTARTÁSI  
TISZTÍTÓSZEREKKEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

•   HŐÁLLÓSÁG 120°C-IG 

•   FÉNYES FEDŐBEVONAT

•   KÖRNYEZETBARÁT

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL

•   HÁZTARTÁSI  
TISZTÍTÓSZEREKKEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 
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MŰANYAGOK

Egyre szélesebb körben használnak műanyagokat az 
építőiparban, mivel az időjárásnak kitéve a faanyaghoz 
és fémekhez képest lassabban mennek tönkre.  
A műanyagok vagy kemény PVC kiválóan alkalmasak 
épületasztalos munkákhoz és kerítésekhez.  
A védelemnek több oka van.

Mivel a kemény PVC-re nehezen tapadnak a bevonatok, 
nehéz lefesteni. Ezért a végső védelem és díszítőréteg 
felhordása előtt megfelelő alapozót kell használni,  
hogy a zománcok jól tapadjanak.

A TESSAROL UNI általános alapozó megfelelő tapadást 
biztosít a kemény PVC felületen; oldószeres és vizes 
kötőanyagú változatban is kapható. Az alapozó felvitele 
után hordható fel a TESSAROL általános zománc,  
mely nem csak védi a felületet, hanem szép megjelenést 
is biztosít neki.

A MŰANYAGOKRÓL 
(kemény PVC)
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Műanyag nyílászárók  
(ablakok, ajtók, stb.)

Műanyag kerítések  
(kemény PVC)

Bevonatok műanyagra (kemény PVC)

 Műanyagok (kemény PVC)
Régi bevonatok felújítása műanyag  
felületen (kemény PVC)

A felület előkészítése Zsírtalanítás NITRO hígítóval, horganyzott  
lemez lemosása ammóniás vízzel, csiszolás

Zsírtalanítás NITRO hígítóval, horganyzott  
lemez lemosása ammóniás vízzel, csiszolás

Oldószer alapú festékek

1x TESSAROLuniverzális alapozófesték UNI 
2x TESSAROL professional zománcfesték vagy  
TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
1-2x TESSAROL professional zománcfesték vagy 
TESSAROL zománcfesték

Vizes kötőanyag alapú festékek

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

Bevonatok műanyagra (kemény PVC)

 Műanyagok (kemény PVC)
Régi bevonatok felújítása műanyag  
felületen (kemény PVC)

A felület előkészítése Zsírtalanítás NITRO hígítóval, horganyzott  
lemez lemosása ammóniás vízzel, csiszolás

Zsírtalanítás NITRO hígítóval, horganyzott  
lemez lemosása ammóniás vízzel, csiszolás

Oldószer alapú festékek

1x TESSAROLuniverzális alapozófesték UNI 
2x TESSAROL professional zománcfesték vagy  
TESSAROL zománcfesték

1x TESSAROL univerzális alapozófesték UNI 
1-2x TESSAROL professional zománcfesték vagy 
TESSAROL zománcfesték

Vizes kötőanyag alapú festékek

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1x TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
2x TESSAROL akril zománcfesték

1 41S 52 62S 73

11 1612 13 148 9 10 15

MŰANYAGOK | KEMÉNY PVC

TESSAROL zománcfesték fényes / szatén
Különböző felületek tartósabb, színesebb védelme

•   KIVÁLÓAN FED ÉS TERÜL 

•   JÓ RUGALMASSÁG ÉS SZILÁRDSÁG 

•   STABIL FÉNYESSÉG ÉS 
SZÍNÁRNYALAT 

•   VÉGSŐ FÉNYES ÉS FÉLFÉNYES 
BEVONAT 

•   AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL  
ÉS A FÉNNYEL SZEMBEN JÓL 
ELLENÁLL 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, faburkolatokra, kerítésekre, 
építményekre, egyszerű bútorokra beltéri  
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (csak ezüst) 
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: fényes: fehér és 15 sztenderd színárnyalat
szatén: fehér (1S) és fekete (2S)
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MŰANYAGOK | KEMÉNY PVC

TESSAROL akril zománcfesték szatén / fényes
Gyors száradás, kellemetlen illatoktól mentes

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra beltéri 
helyiségekben és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: standard színárnyalatokban:
0,2 l / 0,65 l / 2.6 l 
HGMIX: 0,65 l / 2.6 l 

SZÍNÁRNYALATOK: szatén: fehér és 10 sztenderd színárnyalat
fényes: fehér és fekete

•   KÖRNYEZETBARÁT 

•   HÍGÍTÁS VÍZZEL 

•   FÉNY ÉS SZÍNÁLLÓSÁG  
(A FEHÉR ÉS A VILÁGOS 
ÁRNYALATOK NEM SÁRGULNAK) 

•   JÓ RUGALMASSÁG 

•   HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

1 4 S1 S 5 S2 2 S 3 S

6 S 7 S 10 S 11 S 16 S 18 S

1 1 S

TESSAROL professional zománcfesték
Legkedvezőtlenebb időjárási hatásokkal szemben is ellenálló filmbevonat

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ablakokra, ajtókra, szerelvényekre, faburkola tokra, 
kerítésekre, építményekre, egyszerű bútorokra és 
egyéb igényes felüleletekre beltéri helyiségekben 
és a szabadban

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   JÓ FEDÉS ÉS TERÜLÉSA

•   SZÍNÁLLÓSÁG

•   JÓ RUGALMASSÁG ÉS SZILÁRDSÁG
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MŰANYAGOK | KEMÉNY PVC

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: vas- és acélfelületekhez, horganyzott  
fémlemezekhez, rézhez, alumíniumhoz és  
kemény PVC-hez

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 0,65 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

TESSAROL akril univerzális alapozófesték UNI
Különböző, vizes kötőanyagú felületek alapvető védelmére

•   KIVÁLÓAN TAPAD VAS- ÉS 
ACÉLFELÜLETEKHEZ, HORGANYZOTT 
FÉMLEMEZEKHEZ, RÉZHEZ, 
ALUMÍNIUMHOZ ÉS KEMÉNY PVC-HEZ

•   VAS- ÉS ACÉLFELÜLETEK ROZSDÁSODÁS 
ELLENI VÉDELME ROZSDÁSODÁSGÁTLÓ 
FESTÉKANYAGOKKAL

•   GYORS SZÁRADÁS

•   KELLEMETLEN SZAGOKTÓL MENTES

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

TESSAROL univerzális alapozófesték UNI
Kiválóan tapad különböző alapokra (vas- és acélfelületek, horganyzott fémlemezek, réz, alumínium, kemény PVC és faanyag)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző fém felületekre, vas, acél, réz,  
alumínium, kemény PVC és fa felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 9 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: TESSAROL hígítóval, max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 0,75 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   VAS ÉS FÉMFELÜETEK KORRÓZIÓ 
VÉDELMÉRE KORRÓZIÓVÉDŐ  
PIGMENTEK SEGÍTSÉGÉVEL 

•   GYORS SZÁRADÁS - A TESSAROL 
ZOMÁNCFESTÉK MÁR 3 ÓRA  
ELTELTÉVEL FELHORDHATÓ
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Milyen lesz a házam, a nappalim, és a gyerekszoba? 
Milyen színt használjak? 

Ezekre a kérdésekre az építményeken alkalmazható 
bevonatokról szóló részben találja meg a választ. Ebben 
minden olyan bevonat szerepel, amelyet kültéren vagy 
beltéri helyiségekben használhatunk. Alapvető feladatuk 
a különböző összetételű padló, fali és mennyezeti 
felületek védelme és díszítése. 

Ezeknek a felületeknek a helyes és hatékony festése 
“szisztematikus” munkát igényel, ami azt jelenti, hogy  
a jó és tartós eredmény eléréséhez a festés során 
pontosan követni kell az instrukciókat. Ez a felhasználó 
részéről magasszintű szakszerűséget követel. 

Ezt figyelembe véve számos területre osztottuk fel 
értékesítési programunkat.

A helios márkanév keretén belül a spektra nevet kapta  
a falfelületek kezelésére használatos termékcsoport.

A FALFELÜLETEK ÉS AZ 
ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK

ÉPÍTŐIPARI 
BEVONATOK
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IMPREGNÁLÓSZEREK 
Új falfelüleletek festésekor vagy régi falfe-
lületek felújításakor az egyik legfon to sabb 
tényező az alap megfelelő elő ké  szítése.  Ez 
befolyásolja a felső filmréteg minőségét  és 
megjelenésének szépségét. Az imp regná-
lószert az alap és a fedőbevonat figyelem-
bevételével kell kiválasztani. Mélyen behatol 
az alapba, megkeményíti, és csökkenti annak 
áte resztő-képességét; lényegesen javítja a 
beltéri glettek és falfestékek tapadását.

EGYENLÍTŐ MASSZÁK
Egyenletes, sima felületen a színezett bevo-
natok tartósabbak és a díszítő hatásuk job-
ban érvényesül. Ezért bár nem kötelező, de 
erősen ajánlott a felületeket egyenlítő mas-
szával kiegyenlíteni festés előtt. 
A SPEKTRA csoport kiegyenlítő összetevői 
finom, durva és hőszigetelő beltéri glettanya-
gokat tartalmaznak.

BELTÉRI FALFESTÉKEK 
(FEHÉR)
Ha Önhöz közelebb áll az egyszínű, fehérre 
vagy pasztell színűre festett felületek szép-
sége, akkor a jó minőségű fehér falfestékeink 
egyikével teljesítheti kívánságát. A beltéri fal-
felületekre készült termékek vizes alapúak, 
és kö vetik a legújabb nemzetközi minőségi és 
környezetvédelmi előírásokat. 

BELTÉRI FALFESTÉKEK 
KOMOLY MEGTERHE-
LÉSNEK KITETT   
FALFELÜLETEKRE
Egyes felületek, például a folyosók, lépcső házak 
és nappalik falai, különösen nagy  megterhe-
lésnek vannak kitéve, és gyorsan koszolódnak. 
Ezeken a felü leteken a színes filmrétegnek 
különösen ellenállónak kell lennie, lehetőleg 
lemos hatónak, de legalább az enyhe háztartá-
si tisztítószerekkel történő ned ves tisztítással 
szemben ellenállónak. A Helios termékkínála-
tában találunk ilyen  tulajdonságú bevonatokat, 
melyek közül három többezer színárnyalatban 
kapható  a HGMIX színkeverőrendszer segítsé-

gével.  A SPEKTRA Style pedig egy olyan 
»készre kevert« festék, amely gyárilag előállított 
szí nár nyalatokban, használatra készen kapha-
tó.

TÖBBSZÍNŰ DEKORATÍV 
BEVONATOK
Ha az egyszerű, egyszínű világ nem illik az  
Ön ízléséhez, akkor a falakat egy nagy fes-
tővászonná változtathatja a díszítő technikák 
és bevonatok alkalma zásával, az egyedi 
díszítő minták segítségével. A dekoratív hatás 
a precízen végzett munkafolyamatok ered-
ménye, az alapozástól a fedőbevonat fel hor-
dásáig, ezért a szakszerűség nélkülöz he-
tetlen a szép végeredményhez.  Ha lehetséges, 
szakemberrel végeztesse el a munkát. A de-
koratív bevonatok választéka jó minőségű 
festékekből áll, melyek ellenállóak a sérü lé-
sekkel és szennyeződésekkel szemben. Ezért 
használják őket mindenhol, ahol a szép deko-
ratív megjelenés mellett a nagy fokú ellenál-
lóság is fontos.

KÜLÖNLEGES CÉLOKRA 
HASZNÁLT FESTÉKEK
A nedvességnek, szennyeződéseknek és a 
mikroorganizmusok elszaporodá sának kitett 
falfelületeken a hagyomá nyos diszperziós 
festékek helyett a különleges tulajdonságokkal 
rendelkező festékeket alkalmazzuk, amelyek 
minő ségi védelmet biztosítanak a problémás 
falfelületeknek. Vizes alapon vagy aromamentes, 
környezet- és emberbarát oldószeres alapon 
gyártjuk őket, rendkívül gyorsan száradnak, jó 
a fedő képességük és lemosással szemben 
 ellenállóak. 

BIOCID KÉSZÍTMÉNYEK
A biocid készítményeket a penésszel, algával 
vagy más mikroorganizmusokkal fertőzött 
falfelületek fertőtlenítésére használjuk, illetve 
a színes filmrétegnek megelőző védelmet.   
A tartós hatás érde kében először alaposan  
el kell távolítani és el kell pusztítani az  
elsza po rodott mikroorganizmusokat, majd 
hos szantartó védelmet kell biztosítani az is-
mételt támadás ellen. A falpenész és az alga 

meg semmisítése után java soljuk a biocid 
ada lékot tartalmazó  festék haszná latát, 
mely hos szabb időre meggátolja a penész 
ismételt  elterjedését. 

HOMLOKZATFESTÉKEK
A szép, színes homlokzatok sajátos külsőt 
kölcsönöznek az utcáknak és a városne-
gyedeknek, érdekessé és jel legzetessé teszik 
őket. Az agresszív ipari közegben azonban  a 
tetszetős külső nem lehet az egyedüli szem-
pont a fes ték kiválasztásakor. Ezért a 
különböző felületekre olyan tartós bevona-
tokat fejlesztettünk ki, amelyek tartós és ha-
tékony védelmet nyújtanak az épü letek nek  
az agresszív közegekkel, esővízzel, kipufo-
gógázokkal és más szennyező forrásokkal 
szemben. A HGMIX színkeverő rendszer segí-
t sé gével ezek a homlokzatfestékek számta-
lan színárnyalatban rendelkezésre állnak. 

VAKOLATOK
A homlokzati felületek hőszigetelő rend-
szerekkel való védelme és dekorá ciója – a 
családi házaktól az ipari léte sítményekig  
– a különböző épületeknek minőségi, tartós   
és költséghatékony "öltözetet" biztosít.  
A kültéri és beltéri falfelületeken egyaránt  
használható SPEKTRA vakolatokat és a  
hoz zájuk tartozó ragasztók megfelelnek a  
leg szigorúbb európai normáknak, és lehe-
tővé teszik az épületek teljeskörű minőségi 
és dekoratív kezelését. 

BETONFESTÉKEK
A beton felületeken megelőző védelem alkal-
mazásával elkerülhetjük a légköri és a mec-
hanikai hatások következtében kialakuló 
sérüléseket. A SPEKTRA akril betonfesték 
minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, 
amely szükséges a beton hatásos védel-
méhez: a káros légköri hatásokkal, CO2-vel, 
lúgokkal, enyhe szerves oldószerekkel és 
ásványi olajokkal szemben ellenálló. Számos 
színárnyalatban kaphatóak, és minden  ala-
csony igénybevételnek kitett felü leten  alkal-
mazhatóak. Erős igénybevé telnek kitett  fe-
lületeken keményebb és ellenállóbb 
bevo natot kell alkalmazni: a kétkomponensű 
epoxi betonfestéket.

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | OSZTÁLYOZÁS
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13

14

13
Beltéri falak - fehér és készre 
kevert árnyalatokban

16
Beltéri falak – foltok elfedése

Bevonatok nappalikba, hálószobákba, mennyezetekre, garázsokba, pincékbe, stb.

 Festetlen felületek Festett felületek

A felület előkészítése Vakolat szárítása, portalanítás Tisztítás, portalanítás és a lemálló darabok 
eltávolítása, nagyobb repedések és sérült 
részek javítása ásványi összetételű egyenlítő 
masszákkal, a nagyon sima bevonatok csiszolása 
finom csiszolópapírral.

Száraz törléssel szemben 
ellenálló, alacsony terhelésnek 
kitett felületek leggyakrabban 
használt védőrendszere:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2-3x SPEKTRA Classic Plus

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2-3x SPEKTRA Classic Plus

A kitűnő fedéshez és a 
kellemesen felfrissített (Jázmin) 
helyiséghez javasoljuk:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
1-2x SPEKTRA Fresh&Easy

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
1-2x SPEKTRA Fresh&Easy

A könnyű felhordás és a kitűnő 
fedőképesség érdekében:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA Extra

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA Extra

Modern, sokszínű enteriőr 
kialakításához kitűnő 
fedőképességű festéket 
javaslunk az alábbi  
rendszerben:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
1-2x SPEKTRA Style

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
1-2x SPEKTRA Style

Bevonatok a nikotin, víz, füst, vízben oldódó színes ceruzák által okozott  
foltok elfedésére

 Festetlen felületek Festett felületek

A felület előkészítése A vakolat szárítása, portalanítás, lemálló darabok 
eltávolítása, szennyeződések eltávolítása

Tisztítás, portalanítás és a lemálló darabok 
eltávolítása, nagyon sima felületek csiszolása 
finom csiszolópapírral

2x SPEKTRA antinikotinos festék 2x SPEKTRA antinikotinos festék

Bevonatok a lakóhelyiségekbe, folyosókra, stb.

 Festetlen felületek Festett felületek

A felület előkészítése Vakolat szárítása, portalanítás Tisztítás, portalanítás és a lemálló darabok 
eltávolítása, nagyon sima felületek  
csiszolása finom csiszolópapírral.  
Ha a felületet egyengetni kell, az összes, nem 
nedvszívó bevonatot le kell csiszolni az alapról.

A terhelésnek kitett 
felületekhez kitűnő minőségű, 
mechanikai terhelésekkel 
szemben ellenálló, lemos ható 
rendszert ajánlunk:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX FÉLMATT/MATT 

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX FÉLMATT/MATT 

A falfelület nedves tisztításának 
lehetősége az alábbi  
rendszerrel biztosítható:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA PREMIUM

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA PREMIUM

14
Beltéri falak - HGMIX rendszerben 
készített árnyalatokban 

* Megjegyzés: SPEKTRA akril impregnálószer használatát akkor javasoljuk, ha a felületen többrétegű régi festék van. 
Amenyiben ezek a rétegek simák és jól tapadnak a felülethez, az impregnálást nem javasoljuk. Ha a felületet glettel szeretné 
kiegyenlíteni, a felületről le kell csiszolni az összes régi, nem nedvszívó bevonatot, és csak ezt kell impregnálni.

16
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15

15
Beltéri falak – díszítő technikák

17
Beltéri falak – penésszel fertőzött 
falfelületek felújítása

Bevonatok a nappaliba, előszobába, lépcsőházba, stb.

 Festetlen felületek Festett felületek

A felület előkészítése Vakolat szárítása, portalanítás Tisztítás, portalanítás és a lemálló darabok 
eltávolítása, nagyon sima felületek csiszolása finom 
csiszolópapírral. Ha a felületet egyengetni kell, az 
összes, nem nedvszívó bevonatot le kel csiszolni 
az alapról

A nedves tisztítással és 
mechanikai hatásokkal 
szemben ellenálló  
SPEKTRA DOMFLOK  
díszítő védőrendszer  
kidolgozásához javasoljuk:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX MATT
1x SPEKTRA DOMFLOK LAKK (fényes/félmatt/
matt) SPEKTRA DOMFLOK lapocskákkal

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX MATT
1x SPEKTRA DOMFLOK LAKK (fényes/félmatt/matt) 
SPEKTRA DOMFLOK lapocskákkal

A GYÖNGY (PERL)  
díszítő technika kidolgo-
zásához az alábbi rendszert 
javasoljuk:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX MATT
1x SPEKTRA DOMFLOK gyöngy lakk

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA beltéri gitt köztes és  
végső csiszolással
2x SPEKTRA LATEX MATT
1x SPEKTRA DOMFLOK gyöngy lakk

A DECOR díszítő technika 
kidolgozásához az alábbi 
rendszert javasoljuk:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
1x SPEKTRA beltéri gitt (relief vagy simított 
változat elkészítéséhez)
1x SPEKTRA sziloxán homlokzatfesték - fehér
1-2x SPEKTRA DECOR QUARZ vagy  
SPEKTRA DECOR TOPAZ választott színárnyalatban

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
1x SPEKTRA beltéri gitt (relief vagy simított változat 
elkészítéséhez)
1x SPEKTRA sziloxán homlokzatfesték - fehér
1-2x SPEKTRA DECOR QUARZ vagy SPEKTRA DECOR 
TOPAZ választott színárnyalatban

Bevonatok penésszel fertőzött falfelületek felújítására

 Festetlen felületek 

A felület előkészítése 1-2x SPEKTRA SANITOL biocid szer
Amikor a fal megszárad, a megsemmisített penészt mechanikusan távolítsa el. 
Távolítsa el a port, a rosszul kötődő részecskéket és az egyéb szennyeződéseket. 
A falfelületen lévő sérült részeket javítsa ki ásványi egyenlítő masszával.

Más színárnyalatú  
megelőző védelem és  
egyszerű felhordás az alábbi 
rendszerrel biztosítható:

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA PREMIUM
(a festékhez a megelőző védelem érdekében SPEKTRA penészgátlót keverünk ZP)

A hőhidak problémája 
hatékonyan megoldható a 
következő rendszerrel:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA beltéri gitt TERMO
2X SPEKTRA Termo Top

Megjegyzés: A rovatban felsorolt színárnyalatok igényes felhordása miatt javasoljuk, bízza a kivitelezési munkát szakemberekre!

* Megjegyzés: SPEKTRA akril impregnálószer használatát akkor javasoljuk, ha a felületen többrétegű régi festék van. 
Amenyiben ezek a rétegek simák és jól tapadnak a felülethez, az impregnálást nem javasoljuk. Ha a felületet glettel szeretné 
kiegyenlíteni, a felületről le kell csiszolni az összes régi, nem nedvszívó bevonatot, és csak ezt kell impregnálni.
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SPEKTRA beltéri gitt
Felhordásra kész egyengető massza

SPEKTRA akril impregnálószer
Kiegyenlíti az alap nedvszívását és javítja a tapadást

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri fali és mennyezeti felületek - például ásványi 
vakolatok, beton, gipszlemezek- simítá sára és 
kiegyenlítésére, valamint diszperziós festékekkel 
festett beltéri falfelületek kiegyenlítésére, illetve 
dekoratív bevonatok (SPEKTRA DOMFLOK)  
és jól mosható diszperziós festékek felhordása 
előtt javasolt 

KIADÓSSÁG: két rétegben történő felhordáshoz  
1,5 - 2 kg/m2 szükséges

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel

KISZERELÉS: 3,5 kg / 8 kg / 25 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: meszes és mészcement felületek impregnálá sára, 
régi krétásodott vakolatokra és bevona tokra, 
gipszkarton lapokra és más porózus alapokra, 
SPEKTRA akril homlokzatfestékkel való festés előtt 
alapozófestékként is használható 

KIADÓSSÁG: 1 l hígított impregnálószer egy rétegben  
10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 1:3 arányban, a felület áteresztő-
képességétől függően

KISZERELÉS: 1 l / 5 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: áttetsző

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | IMPREGNÁLÓSZEREK, EGYENLÍTŐ MASSZÁK

•   KÉZI ÉS GÉPI FELHORDÁSRA 
ALKALMAS 

•   KÖNNYŰ MEGMUNKÁLÁS  
ÉS CSISZOLÁS 

•   NAGYFOKÚ PÁRAÁTERESZTÉS 

•   MÉLYEN BEHATOL AZ ALAPBA 

•   MEGSZILÁRDÍTJA A ROSSZUL  
KÖTÖDŐ ÉS ELKRÉTÁSODOTT  
RÉGI BEVONATOKAT 

•   CSÖKKENTI A FEDŐBEVONATOK 
FELHASZNÁLÁSÁT 
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SPEKTRA CLASSIC PLUS
·   KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

·   NAGYFOKÚ PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG

·   ELLENÁLL A SZÁRAZ DÖRZSÖLÉSNEK

·   EXTRA MATT

·   TÖBB EZER PASZTELL  
SZÍNÁRNYALAT – HGMIX

·   BELTÉRI FALAK ÉS MENNYEZETEK  
GYAKORI FELÚJÍTÁSÁHOZ ALKALMAS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: mindenfajta ásványi vakolat, cementes faforgácslapok, 
beton, gipszkarton lapok, üvegszálas tapéták, papír 
dombortapéták és régi bevonatok festéséhez

KIADÓSSÁG: 1 l két rétegben 5 - 6 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 15 %-ig

KISZERELÉS: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

SZÍNEZÉS: vízoldékony festékekhez használható színezőpasztákkal, 
3%-ig, valamint festésre használható diszperziós  
festékekkel; HGMIX: több ezer pasztell színárnyalat

ÚJ
RECEPT
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SPEKTRA FRESH&EASY

·   JÁZMINILLATÚ MIKROKAPSZULÁKAT 
TARTALMAZÓ BELTÉRI FESTÉK; A KAPSZULÁK 
HOSSZÚ IDŐN ÁT SZABADÍTJÁK FEL AZ ILLATOT, 
MELY FELFRISSÍTI A HELYISÉGET

·   RENDKÍVÜLI FEDŐKÉPESSÉG 1 RÉTEGBEN IS

·   NAGYFOKÚ PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG

·   MELEG FEHÉR ÁRNYALAT

·   EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETBARÁT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: mindenfajta ásványi vakolat, rostcementlap,  
beton, gipszkartonlap, üvegszálas tapéta, 
papírból készült relief tapéta és régi bevonatok 
festésére 

KIADÓSSÁG: 1 liter 1x-es felhordással kb. 10 m2 falfelületre 
elegendő   

HÍGÍTÁS: vízzel max. 10 %-ig

KISZERELÉS: 2 l / 5 l / 10 l / 14 l

SZÍNÁRNYALATOK: meleg fehér
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SPEKTRA EXTRA

·   KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉG,  
MATT MEGJELENÉS

·    ELLENÁLL A NEDVES DÖRZSÖLÉSNEK

·   KÖNNYEN FELHORDHATÓ

·   NAGYMÉRTÉKBEN PÁRAÁTJÁRHATÓ

·   EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETBARÁT

·   TÖBB MINT 1000 ÁRNYALAT – HGMIX

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok, rost-cement 
lapok, beton, gipsz-karton lapok, üvegszövet 
tapéta, relief tapéták és régi bevonatok festésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5-10 %

KISZERELÉS: HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l (B1)

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való színezőpasztákkal  
max. 3 %-ig, és színezésre alkalmas  
diszperziós festékekkel
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SPEKTRA Magnetic
Beltéri alapozó falfesték mágneses hatással

SPEKTRA Termo Top
 Igen jó fedőképességű hőszigetelő beltéri falfesték

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: mindenfajta impregnált felületre felhordható: 
beltéri ásványi vakolatra, rostcement lapokra, 
betonra, gipszkarton lapokra és már lefestett 
falfelületekre lakásokban, óvodákban, irodákban, 
üzletekben, szórakozóhelyeken. A mágneses 
bevonaton keresztül minőségi diszperziós festék 
felhordását javasoljuk (SPEKTRA latex matt/
félmatt), kiválasztott színárnyalatban

KIADÓSSÁG: 1 kg 3x-ros felhordással 1,5 m2 falfelület  
festésére elegendő

HÍGÍTÁS: nem kell hígítani

KISZERELÉS: 2 kg / 5 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: bármely típusú vakolatra, rostcement lapokra, 
betonra, gipszkarton lapokra, üvegszálas tapétára, 
dombornyomott tapétára és régi felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel, legfeljebb 5%

KISZERELÉS: 5 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

SPEKTRA TERMO beltéri gitt
Hőhidak kiküszöbölésére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: funkcionális alapozóbevonat, üreges üveggo-
lyócskák alapján gyártott, melyek hatékonyan 
gátolják a beltéri falakból és a mennyezeti  
felületeken keresztül kiáramló hőveszteséget. 
Fedőbevonatként bármely SPEKTRA márkanevű 
bevonati rendszer felhasználható

KIADÓSSÁG: 2x-res felhordáshoz 1 l szükséges m2-re

HÍGÍTÁS: nem szükséges

KISZERELÉS: 5 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | BELTÉRI FALFESTÉKEK

•   KÜLÖNLEGES FERROMÁGNESES  
ANYAGOT TARTALMAZ

•   LEHETŐVÉ TESZI A MÁGNESEK  
KÖZVETLEN TAPADÁSÁT A FALFELÜLETRE

•   A FAL MEGSÉRTÉSE NÉLKÜL,  
EGYSZERŰEN RÖGZÍTHETŐK A  
RAJZOK, PLAKÁTOK, ÜZENETEK, 
ÉRTESÍTÉSEK STB.

•   KREATÍV HOZZÁÁLLÁS A MÁGNESES 
FALFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁHOZA

•   ÜREGES TÖLTŐANYAGOT TARTALMAZ, 
MELY HŐSZIGETELŐ RÉTEGET KÉPEZ, 
MELYTŐL A FELSZÍN MELEGEBB ÉS 
KELLEMESEBB ÉRINTÉSŰ

•   A HELYISÉGEK FŰTÉSE, HŰTÉSE 
ÉS VILÁGÍTÁSA SORÁN ENERGIÁT 
TAKARÍTHAT MEG

•    SZABÁLYOZZA A HELYISÉG 
PÁRATARTALMÁT

•    MEGGÁTOLJA A PENÉSZEDÉST

•   CSÖKKENTI A PÁRA- ÉS  
PENÉSZKÉPZŐDÉST

•   CSÖKKENTI A HELYISÉGEK  
FŰTÉSI/HŰTÉSI KÖLTSÉGEIT

•   KELLEMES LAKHATÁSI 
FELTÉTELEKET BIZTOSÍT 

•   NEM TARTALMAZ SZERVES 
ILLÓANYAGOT 

•   BELTÉRI FALFELÜLETEK 
VÉDELMÉRE
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SPEKTRA STYLE

·   NAGY FEDŐKÉPESSÉG EGYETLEN  
RÉTEGBEN IS

·   MOSHATÓSÁGI OSZTÁLY (EN 13 300)

·   KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

·   A SZÍNÁRNYALATOK KEVERHETŐK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: mindenfajta ásványi vakolat, cementes 
faforgácslapok, beton, gipszkarton lapok, 
üvegszálas tapéták, papír dombortapéták 
és régi bevonatok festéséhez

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel legfeljebb 5%-ig

KISZERELÉS: 2,5 l

SZÍNÁRNYALATOK: 11 szabvány színárnyalat



SPEKTRA penészgátló adalék ZP
Festett felületek tartós fungicid és algicid védelmére

SPEKTRA SANITOL biocid szer (penészeltávolító szer)
Gyors és hatékony hatás

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | BIOCID KÉSZÍTMÉNYEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: penésszel vagy algával fertőzött beltéri és  
kültéri falfelületekre, vagy penész és alga  
megjelenésének megelőző védelmére 

KIADÓSSÁG: 1 l készítmény 15 l diszperziós festékhez  
elegendö

HÍGÍTÁS: diszperziós festékkel összekeverni

KISZERELÉS: 1 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, nem áttetsző folyadék

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: penésszel vagy algával fertőzött bel- és kültéri 
felületek (vakolatok, beton, rostcement lapok, 
gipszkarton és diszperziós festékekkel festett 
falfelületek, valamint házigombával fertőzött 
fafelületek) kezelésére

KIADÓSSÁG: 1 l hígítatlan SPEKTRA SANITOL biocid szer  
egy rétegben 5 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 1 : 4

KISZERELÉS: 0,5 l / 1 l

SZÍNÁRNYALATOK: áttetsző, enyhén sárgás

•   ADALÉK MINDENFAJTA DISZPERZIÓS 
FESTÉKHEZ

•   EMBEREKRE ÁRTALMATLAN

•   BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI  
FALFELÜLETEKRE 

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ 
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20

ETA-08/0122

ETA-08/0078

Minőségi bizonyítványok:

SPEKTRA hőszigetelő rendszer EPS

SPEKTRA hőszigetelő rendszer MW

18
Homlokzatok

Homlokzatfestékek

 
Durva felületek – új, rücskös vakolatok,  
valamint régi homlokzati felületek felújítása

Sima felületek – új simított vakolatok

A felület előkészítése tisztítás (lemosás vízzel, nyomás alatt lévő 
gőzzel), omladozó vakolatdarabok eltávolítása, 
sérült részek javítása

tisztítás (lemosás vízzel, nyomás alatt lévő 
gőzzel), omladozó vakolatdarabok eltávolítása, 
sérült részek javítása

A leggyakrabban használt 
rendszer homlokzati  
felületek védelmére:

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA Universal homlokzatfesték

1x SPEKTRA akril impregnálószer
2x SPEKTRA akril homlokzatfesték

Homlokzati felületek kiváló 
minőségű védelmére az alábbi 
rendszert ajánljuk:

1x SPEKTRA szilikonos impregnálószer
2x SPEKTRA szilikonos homlokzatfesték

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

 Festetlen felületek 

A felület előkészítése A választott hőszigetelő lapok felszerelése

 SPEKTRA hőszigetelő rendszer EPS

A leggyakrabban használt 
rendszer homlokzati  
felületek védelmére  
hungarocellből készült 
lapokkal:

2x SPEKTRA RAGASZTÓ EPS
1x SPEKTRA UNI GRUND
1x SPEKTRA AKRIL VAKOLAT

 SPEKTRA hőszigetelő rendszer MW

A leggyakrabban használt 
rendszer homlokzati felületek 
védelmére ásványi gyapotból 
készült lapokkal:

2x SPEKTRA RAGASZTÓ MW
1x SPEKTRA UNI GRUND
1x SPEKTRA SZILIKONOS VAKOLAT

19
Homlokzati hőszigetelő  
rendszerek

Megjegyzés: A felhordott fedőbevonatok rétegszáma az alap előkészítésétől, a választott színárnyalattól, és a felhordás 
módjától függ.

Megjegyzés: a SPEKTRA UNI GRUND és a SPEKTRA vakolatokat közvetlenül is fel lehet hordani a vakolatalapozóra,  
betonfelületekre, építőipari ragasztókra, stb.

A táblázatban csak a homlokzati felületek megmunkálására vonatkozó általános információk 
vannak felsorolva. Javasoljuk, hogy a kivitelezést a bonyolult felhordási eljárás miatt bízza 
szakemberekre!

18

1818
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SPEKTRA Universal homlokzatfesték
Univerzális homlokzatfesték hőszigetelőrendszerek (EPS és MW) valamint más homlokzati felületek felújítására,
armírozási képesség és mikrorepedések áthidalása

SPEKTRA akril homlokzatfesték STANDARD
Kiváló víztaszítás

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a hungarocell és az ásványi gyapot alapú 
höszigetelőrendszerek felújítására, mindenfajta 
ásványi és diszperziós vakolat, rostcement 
és betonlapok, beton festésére és a régi 
diszperziós bevonatok átfedésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 10 %

KISZERELÉS: HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX (Terra, HARMONIA)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: minden fajta ásványi és diszperziós vakolatra, 
rostcement és facement lapokra, betonra 
és régi diszperziós bevonatokra, beltéri 
falfelületekre is

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 10 %

KISZERELÉS: HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való színezőpasztákkal 
3 – 5 %-ig, és színezésre alkalmas diszperziós 
festékekkel; HGMIX: a Monicolor Nova 720 
színkártya F, G, H, S és V sorozat színárnyalatai

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | HOMLOKZATFESTÉKEK

•   ARMÍROZÁSI KÉPESSÉG ÉS 
MIKROREPEDÉSEK ÁTHIDALÁSA

•   A SZÍNESFILM BIOCID VÉDELME 
MEGAKADÁLYOZZA A PENÉSZ,  
AZ ALGÁK ÉS A MOHAKÉPZŐDÉST 

•   SZÍNTARTÓSSÁG  
(SZERVETLEN PIGMENTEK) 

•   KOPÁSSAL SZEMBENI  
ELLENÁLLÁS  
(KVARC TÖLTELÉK)

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ,  
EGÉSZSÉG- ÉS  
KÖRNYEZETBARÁT FESTÉK

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL  
ÉS KÁROS IPARI KÖZEGGEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

•   NEDVES DÖRZSÖLÉSSEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ 
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ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | BETONFESTÉKEK
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SPEKTRA akril betonfesték
Betonfelületetek 1K védelme CO2 zárlattal

ÉPÍTŐIPARI BEVONATOK | BETONFESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beton és egyéb cement és mészcement  
padlókra és falfelületekre - pincékben, 
garázsokban, lépcsőházakban lévő 
betonburkolatokra és egyéb kültéri beton 
felületekre

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 10 %-ig

KISZERELÉS: 0,65 l / 2 l / 4 l 
HGMIX: 2 l / 4 l

SZÍNEZÉS: a színárnyalatok tetszőleges arányban  
keverhetőek egymással

SZÍNÁRNYALATOK: fehér és 5 sztenderd színárnyalat

1 42 63 7

20
Beton - járófelületek

Bevonatok beton járófelületekre

 Festetlen felületek Festett felületek

A felület előkészítése Beton szárítása, por és lemálló részek eltávolítása, 
egyenetlen felületek és felületi sérülések  
egyengetése megfelelő egyenlítő masszával

Rosszul tapadó és málló bevonatok eltávolítása, 
valamint a sérült helyek javítása; a jól tapadó  
régi bevonatok enyhe csiszolása; por, zsiradék  
és a lemálló darabok eltávolítása

A leggyakrabban használt 
védőrendszer:

1x SPEKTRA akril impregnálószer*
2x SPEKTRA akril betonfesték

1x SPEKTRA akril impregnálószer**
2x SPEKTRA akril betonfesték

* ha a felület nem nedvszívó, SPEKTRA mély impregnálószer használatát javasoljuk
** az impregnálószert csak akkor használjuk, ha a régi bevonatot teljesen eltávolítottuk az alapról

Megjegyzés: A betonfelületek szerkezetének horizontális részeit olyan szögben kell kialakítani, hogy a víz lecsoroghasson.  
A betonszerkezetek nem tartalmazhatnak 3% -nál magasabb páratartalmat.

20 20

•   EGYKOMPONENSŰ, VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   JÓ MECHANIKUS ÉS VEGYI ELLENÁLLÁS

•   VÍZBEÍVÓDÁSSAL SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   EGYSZERŰ KARBANTARTÁS
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A festékek és bevonatok felhordása egyszerűbbé  
vált az elmúlt évtized során, és a legtöbb termék 
használatához nem szükséges, hogy a felhasználó 
szakember legyen. Azonban fontos kiemelni,  
hogy vannak szakemberek általi felhasználásra  
készült termékeink is. A kitűzött cél elérésének feltétele:  
a pontosan meghatározott műveletek következetes  
és szakszerű végrehajtása. 

A nagy szakértelmet igénylő termékek között a  
SPEKTRA építőipari bevonatok széles választékát találjuk.

SZAKEMBEREKNEK  
SZÁNT TERMÉKEK

MESTEREKNEK
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Mivel a professzionális felhasználók teljesen máshogy tekintenek a 
termékre, mint a “csináld magad” mozgalom hívei, ezt a szegmenst 
kifejezetten rájuk szabtuk. A festékek receptúráját kifejezetten igényes 
felületekhez, felhordási technikákhoz és jellemzőkhöz fejlesztettük.  
Ezen túlmenően még a csomagolás megjelenését is a professzionális 
felhasználókhoz igazítottuk. Az elülső címkén különböző színekkel, 
számokkal és egyéb kiemelésekkel hívjuk fel a figyelmet az adott anyag 
egyedi előnyeire, valamint a felhasználás területére és módjára.

MESTEREKNEK

SZÍNKÓD

A JELLEMZŐKET ÉS  
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETET  
JELÖLŐ PIKTOGRAMOK 

TERMÉK SZÍNKÓDJA 

A NEVEK ÉS 
TERMÉKJELLEMZŐK 
FORDÍTÁSA

TERMÉK NEVE 

CSOPORT SZÁMA 
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MESTEREKNEK

SZUPERFEHÉRFELÜLET FÉNYE KIVÁLÓ 
FEDŐKÉPESSÉG

BÁZIS

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ 
AJÁNLOTT RENDSZERRŐL 

SZÓLÓ TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓT

IMPREGNÁLÓSZEREK

EGYENLÍTŐ 
MASSZÁK

BELTÉRI 
FALFESTÉKEK

DEKORATÍV 
FESTÉKEK

HOMLOKZATFESTÉKEK

VAKOLATOK

RAGASZTÓK

PIKTOGRAMOKSZÍNKÓDOK

OSZTÁLY

VÍZÁLLÓSÁG

MW RENDSZERHEZ 
HASZNÁLHATÓ 

EPS RENDSZERHEZ 
HASZNÁLHATÓ 

HGMIX

VÍZÁLLÓSÁG ÉS 
PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG 

TAPADÁS ÉS 
ERŐSÍTÉS 

MW RENDSZERHEZ 
TAPAD 

HOMLOKZATOKHOZ

KEVERÉS A TERRA 
SZÍNSKÁLA SZERINT 

EPS ÉS MW 
RENDSZERHEZ IS 
HASZNÁLHATÓ 

EPS RENDSZERHEZ 
TAPAD 

BELTÉRI 
FALFELÜLETEKHEZ 

BELTÉRI FALAKHOZ  
ÉS MENNYEZETEKHEZ, 

VALAMINT KÜLTÉRI 
HOMLOKZATOKHOZ 

AJÁNLOTT 
RENDSZER 

PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG
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SPEKTRA mély impregnálószer
Kiválóan behatol az alapba, ezért a kevésbé porózusus felületen is jól hat

SPEKTRA akril impregnálószer koncentrátum
Átlátszó alapozó különböző nedvszívó képességű felületek minőségi előkészítésére az első festékréteg felhordása 
előtt vagy felújító festés előtt

SPEKTRA szilikonos impregnálószer
Megőrzi az alap páraáteresztését

MESTEREKNEK | IMPREGNÁLÓSZEREK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: ásványi felületek (beton, vakolat, azbesztcement, 
facement, gipszkarton) és régi krétásodott vako-
latok és bevonatok impregnálására, majdnem 
minden felület impregnálására alkalmas, kivéve  
a sztiropor hőszigetelő rendszereket

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 2,5 l / 20 l 

SZÍNÁRNYALATOK: áttetsző

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: kül-és beltéri meszes és mészcement felületek 
impregnálására, például alapozóként a SPEKTRA 
szilikonos homlokzatfesték alkalmazása előtt

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 1:1 arányban

KISZERELÉS: 5 l

SZÍNÁRNYALATOK: áttetsző

•   VÍZOLDÉKONY

•   MÉLYEN A FELÜLETBE SZÍVÓDIK

•    MEGERŐSÍTI A RÉGI ROSSZUL TAPADÓ 
VAGY MESZES BEVONATOKAT

•   JAVÍTJA AZ ÚJ VAKOLATOK ÉS 
BEVONATOK TAPADÁSÁT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: meszes és mész-cement felületek, régi meszes 
vakolatok és bevonatok, gipszkarton lapok és 
egyéb porózus felületek impregnálására.

KIADÓSSÁG: 1 l hígított impregnálószer egy rétegben  
10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel legfeljebb 1:5 arányig, a felszín  
átjárhatóságától függően

KISZERELÉS: 1 l / 5 l

SZÍNÁRNYALATOK: áttetsző

•   KIEGYENLÍTI ÉS CSÖKKENTI AZ ALAP 
NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGÉT

•   MEGSZILÁRDÍTJA A ROSSZUL KÖTÖDŐ ÉS 
ELKRÉTÁSODOTT RÉGI BEVONATOKAT

•   CSÖKKENTI A FEDŐBEVONATOK 
FELHASZNÁLÁSÁT

•   NEM SZÍVJA BE AZ ALAPBA A  
VÍZBEN OLDÓDÓ SÓKAT 

•   ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS 
FELHORDHATÓ, –10°C-IG IS 

•   KIEGYENLÍTI ÉS CSÖKKENTI AZ  
ALAP NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGÉT

•   MEGSZILÁRDÍTJA A ROSSZUL  
KÖTÖDŐ ÉS ELKRÉTÁSODOTT RÉGI 
BEVONATOKAT

•   JAVÍTJA AZ ÚJ BEVONATOK TAPADÁSÁT

•   CSÖKKENTI A FEDŐBEVONATOK 
FELHASZNÁLÁSÁT
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SPEKTRA beltéri durva gitt
Felhordásra kész egyengető massza

SPEKTRA beltéri gitt
Felhordásra kész egyengető massza

MESTEREKNEK | EGYENLÍTŐ MASSZÁK

SPEKTRA TERMO beltéri gitt
Hőhidak kiküszöbölésére

•   CSÖKKENTI A PÁRA- ÉS  
PENÉSZKÉPZŐDÉST

•   CSÖKKENTI A HELYISÉGEK  
FŰTÉSI/HŰTÉSI KÖLTSÉGEIT

•   KELLEMES LAKHATÁSI 
FELTÉTELEKET BIZTOSÍT 

•   NEM TARTALMAZ SZERVES 
ILLÓANYAGOT 

•   BELTÉRI FALFELÜLETEK 
VÉDELMÉRE

•   ALKALMAS KÉZI ÉS GÉPI 
FELHORDÁSRA 

•   MEGSZILÁRDÍTJA AZ ALAPOT

•   NAGYFOKÚ PÁRAÁTERESZTÉS 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri fali és mennyezeti felületek - például ásványi 
vakolatok, beton, gipszlemezek- simítá sára és 
kiegyenlítésére, valamint diszperziós festékekkel 
festett beltéri falfelületek kiegyenlítésére, illetve 
dekoratív bevonatok (SPEKTRA DOMFLOK)  
és jól mosható diszperziós festékek felhordása 
előtt javasolt 

KIADÓSSÁG: két rétegben történő felhordáshoz  
1,5 - 2 kg/m2 szükséges

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel

KISZERELÉS: 3,5 kg / 8 kg / 25 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri fali és mennyezeti felületek - például ásványi 
vakolatok, beton, gipszkarton -, valamint diszperziós 
festékekkel festett beltéri falfelületek simítására és 
kiegyenlítésére

KIADÓSSÁG: két rétegben történő felhordáshoz  
1,5 - 2 kg/m2 szükséges

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel 

KISZERELÉS: 25 kg PP vödörben

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: funkcionális alapozóbevonat, üreges üveggo lyócskák 
alapján gyártott, melyek hatékonyan gátolják a 
beltéri falakból és a mennyezeti  
felületeken keresztül kiáramló hőveszteséget. Fedő-
bevonatként bármely SPEKTRA márkanevű bevonati 
rendszer felhasználható

KIADÓSSÁG: 2x-res felhordáshoz 1 l szükséges m2-re

HÍGÍTÁS: nem szükséges

KISZERELÉS: 5 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   KÉZI ÉS GÉPI FELHORDÁSRA 
ALKALMAS 

•   KÖNNYŰ MEGMUNKÁLÁS  
ÉS CSISZOLÁS 

•   NAGYFOKÚ PÁRAÁTERESZTÉS 
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SPEKTRA SUPER
Kiválóan fed

SPEKTRA PREMIUM
Nedves törléssel szemben ellenálló

MESTEREKNEK | BELTÉRI FALFESTÉKEK - FEHÉR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok, rostcement 
lapok, beton, gipsz-karton lapok, üvegszövet  
tapéta, relief tapéták és régi bevonatok 
festésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 7 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 5 %-ig

KISZERELÉS: 5 l / 15 l

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való színezőpasztákkal 
max. 3 %-ig, és színezésre alkalmas diszperziós 
festékekkel

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok,  
rost-cement lapok, beton, gipszkarton lapok, 
üvegszövet tapéta, relief tapéták és régi  
bevonatok festésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 14 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 15 %-ig

KISZERELÉS: fehér: 15 l
HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÍNEZÉS: vizes bázisú festékekhez való színezőpasztákkal 
max. 3 %-ig, és színezhető diszperziós  
festékekkel 

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

•   EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETBARÁT 
FALFESTÉK

•   ALKALMAS FALFELÜLETEK  
GYAKORI FELÚJÍTÁSÁRA

•   KIVÁLÓ PÁRAÁTERESZTŐ

•   AZ ALAPTÓL FÜGGŐEN MÁR EGY  
RÉTEGBEN IS FEDHET

•   EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETBARÁT 

•   NEM TARTALMAZ OLDÓSZERT  
(VOC FREE)

•   LEMOSHATÓSÁG AZ  
EN 13 300 – OSZTÁLY 2

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS ÉS  
KIVÁLÓ FEDÉS
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SPEKTRA LATEX MATT
Kiváló minőségű festék erősen terhelt felületekre és a falak díszítésére

SPEKTRA LATEX FÉLMATT
Kitűnő minőségű festék erősen terhelt felületekre kórházakban és közintézményekben

MESTEREKNEK | BELTÉRI FALFESTÉKEK KOMOLY TERHELÉSNEK KITETT FALFELÜLETEKRE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok, rostcement 
lapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszövet 
tapéta, relief tapéták és régi bevonatok festésére, 
folyosókon, lépcsőházakban (óvodákban, iskolák-
ban, kórházakban) és más helyiségekben

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 14 - 18 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 5 %-ig

KISZERELÉS: 1 l / 2 l / 5 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: mindenfajta vakolat, rostcementlap, mindenfajta 
tapéta valamint régi bevonat festésére és védel-
mére. Használatát egészségügyi intézmé nyekben 
valamint erősebbb terhelésnek kitett felületekre 
javasoljuk (lépcsőházak, óvodák, iskolák), ahol 
gyakoribb a falak tisztítása

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 12 - 16 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 10 %-ig

KISZERELÉS: 2 l / 5 l / 10 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX (base 1)

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG  
AZ EN 13 300 SZERINT – OSZTÁLY 1

•   EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

•   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN 
ELLENÁLLÓ

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG AZ  
EN 13 300 SZERINT – OSZTÁLY 2

•   EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

•   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN 
ELLENÁLLÓ
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SPEKTRA antinikotinos festék
Kiváló vízben oldódó foltok szigetelésére 

SPEKTRA antimikrobás festék
Kiváló antimikróbás hatás

SPEKTRA hígító antinikotin festékhez

•   DEAROMATIZÁLT  
OLDÓSZER ALAPÚ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: SPEKTRA antinikotin festék és SPEKTRA 
antimikrobiális festék hígítására és szerszámok 
letisztítására

KISZERELÉS: 1 l

MESTEREKNEK | BELTÉRI FESTÉKEK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok, rostcement 
lapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszövet  
tapéta, relief tapéták és régi bevonatok  
festésére, melyeken a dohányzás, a víz,  
kátrány, különböző olajok vagy tűz által  
okozott foltok vannak

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 0,75 l / 2,5 l / 20 l 

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különböző típusú ásványi vakolatok,  
rostcement lapok, beton, gipszkarton lapok, 
üvegszövet tapéta, relief tapéták és régi  
bevonatok festésére, olyan helyiségekben,  
ahol nagyobb a veszélye a penész és algák 
megjelenésének (élelmiszeripari létesítmén-
yekben és vendéglá tóegységekben: éttermek, 
tejüzemek, sörfőzdék, pékségek, büfék)

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 10 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 20 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

•   AGRESSZÍV ILLATTÓL MENTES

•   LEMOSHATÓSÁG EN 13 300 SZERINT 

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   VÍZBEN OLDÓDÓ FOLTOK  
SZIGETELÉSÉRE KIVÁLÓ 

•   LEMOSHATÓSÁG EN 13 300 SZERINT 
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SPEKTRA DOMFLOK LAKK FÉLMATT
Egyszerű tisztítás dörzsölésmentes tisztítószerekkel 

SPEKTRA DOMFLOK LAKK MATT
Egyszerű tisztítás dörzsölésmentes tisztítószerekkel 

SPEKTRA DOMFLOK GYÖNGY LAKK
Selyemfényű bevonat

MESTEREKNEK | BELTÉRI DÍSZÍTŐ FESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: folyosókon, előszobákban, és lépcsőházakban 
(óvodákban, iskolákban, kórházakban) és más 
helyiségekben lévő nagy igénybevételnek kitett, 
diszperziós festékkel lefestett beltéri falfelületek 
védelmére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 2 l 

SZÍNÁRNYALATOK: átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: folyosókon, előszobákban, és lépcsőházakban 
(óvodákban, iskolákban, kórházakban) és más 
helyiségekben lévő nagy igénybevételnek kitett, 
diszperziós festékkel lefestett beltéri falfelületek 
védelmére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 2 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: olyan beltéri falfelületekre, melyeket le lehet  
festeni kitűnő minőségű mosható diszperziós  
bevonatokkal, nappalikban, folyosókon,  
előszobákban, lépcsőházakban közintézmén-
yekben, szállodákban, lakóépületekben

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben spatulával 8 m2,  
szivaccsal 30 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel

KISZERELÉS: 2 l 

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való színezőpasztákkal 
max. 3 %-ig, és színezhető diszperziós  
festékekkel

SZÍNÁRNYALATOK: ezüst

•   A BEVONAT KÜLSEJE 
SELYEMFÉNYŰ 

•   ÁTTETSZŐ FILM

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG 

•   A BEVONAT MATT KÜLSEJŰ 

•   ÁTTETSZŐ FILM

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG 

•   TRANSZPARENS FILM 

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG 

•   EGYSZERŰ TISZTÍTÁS NEM  
DÖRZSÖLŐ TISZTÍTÓSZEREKKEL
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SPEKTRA DOMFLOK LAKK FÉNYES
Fényes külsejű bevonat 

SPEKTRA DECOR grund
Alapbevonat a fedő díszítőréteg felvitele előtt

SPEKTRA DOMFLOK lapocskák
Beltéri falfelületek változatos külseje

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: színes alapozóként használható beltéri és kültéri 
falfelületeken a fedő díszítőrétegek felvitele előtt; 
független fedőbevonatnak is alkalmas

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 10 - 12 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 10%-ig

KISZERELÉS: 5 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér

L/42 L/30L/41 L/20L/40 L/10 L/50

L/90 L/70L/80 L/61L/71 L/60 L/51 L/43

MESTEREKNEK | KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI DÍSZÍTŐ FESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: folyosókon, előszobákban, lépcsőházakban 
(óvodákban, iskolákban, kórházakban) és más 
helyiségekben lévő nagy igénybevételnek kitett, 
diszperziós festékkel lefestett beltéri falfelületek 
védelmére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: használatra kész

KISZERELÉS: 2 l

SZÍNÁRNYALATOK: átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: SPEKTRA DOMFLOK lakkba keverve 

KIADÓSSÁG: 50 - 75 g lapocska 1 l SPEKTRA DOMFLOK
lakkhoz elegendo

KISZERELÉS: 50 g

SZÍNÁRNYALATOK: 15 színárnyalat

•   NAGY FEDŐKÉPESSÉG

•   PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG

•   ÚJ BEVONATOK KIVÁLÓ TAPADÁSÁT 
BIZTOSÍTJA SIMA, ROSSZUL TAPADÓ 
FELÜLETEKEN

•   KÖNNYEN FELVIHETŐ

•   MATT MEGJELENÉS

•   ÁTTETSZŐ FILM 

•   KITŰNŐ LEMOSHATÓSÁG 

•   EGYSZERŰ TISZTÍTÁS 
DÖRZSÖLÉSMENTES 
TISZTÍTÓSZEREKKEL

•   SZÁMOS SZÍNKOMBINÁCIÓ 
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DQ 100 DQ 101 DQ 102 DQ 110 DQ 111 DQ 112 DQ 120 DQ 121 DQ 122 DQ 130 DQ 131 DQ 132 DQ 140 DQ 141 DQ 142

DQ 150 DQ 151 DQ 152 DQ 160 DQ 161 DQ 162 DQ 170 DQ 171 DQ 172 DQ 180 DQ 181 DQ 182 DQ 190 DQ 191 DQ 192

SPEKTRA DECOR QUARZ
Bársonyos külsejű film

SPEKTRA DECOR TOPAZ (gold/silver)
Elegáns színkeverékek fémes csillogással

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: beltéri falfelületek díszítése és védelme, 
különösen nagy igénybevételnek kitett  
helyiségekben, magán- és középületekben

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5-10 %-ig

KISZERELÉS: 2 l

SZÍNÁRNYALATOK: arany, ezüst, 28 HGMIX színárnyalat

MESTEREKNEK | KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI DÍSZÍTŐ FESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: bel- és kültéri falfelületek védelmére és  
dekorációjára, új felületekre és régiek felújítására 
egyaránt alkalmas – műemléki védelem alatt álló 
épületek homlokzatára is 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 5 - 7 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5-10 %-ig

KISZERELÉS: 2 l

SZÍNÁRNYALATOK: 30 HGMIX színárnyalat

•   NAGYON DEKORATÍV FÉMESEN 
CSILLOGÓ HATÁS

•   NAGYFOKÚ MECHANIKAI 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

•   ELLENÁLL A SZENNYEZŐDÉSEK 
MEGTAPADÁSÁNAK

•   VÍZZEL ÉS NEM DÖRZSÖLŐ 
HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREKKEL 
TISZTÍTHATÓ

•   30 SZÍNÁRNYALAT 

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL ÉS  
KÁROS IPARI KÖZEGGEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   KIVÁLÓ VÍZTASZÍTÁS ÉS  
PÁRAÁTERESZTÉS

•   KIVÁLÓ DEKORATÍV BEVONAT 

DT SILVER

DT GOLD

DT 001 S

DT 015 G

DT 002 S

DT 016 G

DT 003 S

DT 017 G

DT 004 S

DT 018 G

DT 005 S

DT 019 G

DT 006 S

DT 020 G

DT 007 S

DT 021 G

DT 008 S

DT 022 G

DT 009 S

DT 023 G

DT 010 S

DT 024 G

DT 011 S

DT 025 G

DT 012 S

DT 026 G

DT 013 S

DT 027 G

DT 014 S

DT 028 G
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SPEKTRA SZILIKONOS HOMLOKZATFESTÉK
Kiváló páraáteresztés és víztaszítás

MESTEREKNEK | HOMLOKZATFESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: különféle - mész-cement, diszperziós, szilikátos 
és szilikonos - vakolatokra és régi diszperziós, 
szilikátos és szilikonos bevonatok átfestésére

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 5 - 7 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 10 %

KISZERELÉS: 2 l / 10 l

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való, csak szervetlen 
pigmenteket tartalmazó színezőpasztákkal  
3-5 %-ig

SZÍNÁRNYALATOK: fehér; HGMIX (Terra, HARMONIA, Monicolor 720)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS:
minden fajta ásványi és diszperziós vakolatra, 
rostcement és facement lapokra, betonra és régi 
diszperziós bevonatokra, beltéri falfelületekre is 

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 % - 10 %-ig

KISZERELÉS: HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

SZÍNEZÉS: vizes alapú festékekhez való színezőpasztákkal 
3-5 %-ig, és színezésre alkalmas diszperziós 
festékekkel

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ,  
EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETBARÁT 
FESTÉK

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL  
ÉS KÁROS IPARI KÖZEGGEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   NEDVES DÖRZSÖLÉSSEL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   TARTÓSSÁG ÉS ELLENÁLLÁS 

•   VÍZZEL HÍGÍTHATÓ, EGÉSZSÉG- ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT FESTÉK

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL  
ÉS KÁROS IPARI KÖZEGGEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

SPEKTRA Universal homlokzatfesték
Univerzális homlokzatfesték hőszigetelőrendszerek (EPS és MW) valamint más homlokzati felületek felújítására,
armírozási képesség és mikrorepedések áthidalása

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a hungarocell és az ásványi gyapot alapú 
höszigetelőrendszerek felújítására, mindenfajta 
ásványi és diszperziós vakolat, rostcement 
és betonlapok, beton festésére és a régi 
diszperziós bevonatok átfedésére.

KIADÓSSÁG: 1 l egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel 5 - 10 %

KISZERELÉS: HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX (Terra, HARMONIA)

•   ARMÍROZÁSI KÉPESSÉG ÉS 
MIKROREPEDÉSEK ÁTHIDALÁSA

•   A SZÍNESFILM BIOCID VÉDELME 
MEGAKADÁLYOZZA A PENÉSZ,  
AZ ALGÁK ÉS A MOHAKÉPZŐDÉST 

•   SZÍNTARTÓSSÁG  
(SZERVETLEN PIGMENTEK) 

•   KOPÁSSAL SZEMBENI  
ELLENÁLLÁS (KVARC TÖLTELÉK)

SPEKTRA AKRIL HOMLOKZATFESTÉK
Kiváló víztaszítás
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SPEKTRA RAGASZTÓ EPS
Polimer cementhabarcs

SPEKTRA RAGASZTÓ EPS durva
Polimer cementhabarcs

SPEKTRA RAGASZTÓ MW
Polimer cementhabarcs

MESTEREKNEK | RAGASZTÓK

•   HUNGAROCELLBŐL KÉSZÜLT 
HŐSZIGETELŐLAPOK  
RAGASZTÁSÁRA, ARMÍROZÁSÁRA  
ÉS MEGMUNKÁLÁSÁRA

•   HUNGAROCELLBŐL KÉSZÜLT 
HŐSZIGETELŐLAPOK  
RAGASZTÁSÁRA, ARMÍROZÁSÁRA  
ÉS MEGMUNKÁLÁSÁRA

•   HUNGAROCELLBŐL, ÁSVÁNYI  
GYAPOTBÓL ÉS HASONLÓ  
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT  
HŐSZIGETELŐLAPOK  
RAGASZTÁSÁRA, ARMÍROZÁSÁRA  
ÉS MEGMUNKÁLÁSÁRA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS ragasztóként hungarocell lapok ragasztására 
betonból készült, legalább két hónapos ásványi 
alapra, továbbá téglára, vakolatra, ytongra,  
Salonitra és más alapokra / habarcsként  
üvegháló hőszigetelő lapokra való ráhelyezésekor  
(armírozás), masszaként pedig záró munkálatokhoz 
(egyengetés) a dekoratív vakolat felhordása előtt

KIADÓSSÁG: ragasztáshoz: 3 - 3,5 kg/m2,  
armírozáshoz és megmunkáláshoz: 5 - 6 kg/m2 

A MASSZA  
ELKÉSZÍTÉSE:

a 25 kg-os zacskó tartalmát kézzel vagy elektro-
mos keverőgéppel keverje össze kb. 6 liter vízzel, 
amíg a massza homogénné válik. A keveréket 
hagyja állni kb. 10 percig, majd újra keverje fel

KISZERELÉS: 25 kg nátronzsák

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS ragasztóként hungarocell lapok ragasztására 
betonból készült, legalább két hónapos ásványi 
alapra, továbbá téglára, vakolatra, ytongra, 
Salonitra és más alapokra / habarcsként üvegháló 
hőszigetelő lapokra való ráhelyezésekor (armírozás), 
masszaként pedig záró munkálatokhoz  
(egyengetés) a díszítő vakolat felhordása előtt

KIADÓSSÁG: ragasztáshoz: 3 - 5 kg/m2,  
armírozáshoz és megmunkáláshoz: 5 - 7 kg/m2 

A MASSZA  
ELKÉSZÍTÉSE:

a 25 kg-os zacskó tartalmát kézzel vagy elektro-
mos keverőgéppel keverje össze kb. 6 liter vízzel, 
amíg a massza homogénné válik. A keveréket 
hagyja állni kb. 10 percig, majd újra keverje fel

KISZERELÉS: 25 kg nátronzsák

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS ragasztóként polisztirénből (okipor, sztiropor,  
heraklit, ásványi gyapot, üveggyapot) készült  
hőszigetelő lapok ragasztására / habarcsként 
üvegháló hőszigetelő lapokra való ráhelyezésekor 
(armírozás), masszaként pedig záró munkálatokhoz 
(egyengetés) a díszítő vakolat felhordása előtt

KIADÓSSÁG: ragasztáshoz: 3 - 4 kg/m2,  
armírozáshoz és megmunkáláshoz: 6 - 7 kg/m2 

A MASSZA  
ELKÉSZÍTÉSE:

a 25 kg-os zacskó tartalmát kézzel vagy elektro-
mos keverőgéppel keverje össze kb. 5,5 liter vízzel, 
amíg a massza homogénné válik. A keveréket 
hagyja állni kb. 10 percig, majd újra keverje fel

KISZERELÉS: 25 kg nátronzsák
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SPEKTRA UNI GRUND (univerzális alapozó bevonat) 
Lehetővé teszi a fedőréteg egyenletes színárnyalatát

SPEKTRA AKRIL VAKOLAT
Víztaszító és páraáteresztő

MESTEREKNEK | VAKOLATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: kültéri és beltéri falfelületek impregnálására  
a SPEKTRA akrilát vakolat vagy a SPEKTRA  
szilikonos vakolat felhordása előtt

KIADÓSSÁG: 1 kg egy rétegben 4 - 5 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: vízzel max. 10 %-ig

KISZERELÉS: 8 kg / 25 kg

SZÍNEZÉS: oldószeres alapú festékekhez való  
színezőpasztákkal 3-5%-ig 

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: a kölönféle elkészült építészeti felületek (finom 
ásványi vakolatok, szálas cement és gipszkarton 
lapok), beton, valamint hőszigeteléssel ellátott 
homlokzatok kezelésére

KIADÓSSÁG: 1,0 mm Z: kb. 2,2 kg/m2

1,5 mm Z: kb. 2,5 kg/m2

2,0 mm Z: kb. 3,0 kg/m2

2,5 mm Z: kb. 3.2 kg/m2

1,5 mm R: kb. 2,5 kg/m2

2.0 mm R: kb. 2,8 kg/m2

2,5 mm R: kb. 3,2 kg/m2

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel 

KISZERELÉS:  25 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

•   MÉLYEN BEHATOL AZ ALAPBA 

•   JÓ TAPADÁS

•   KIEGYENLÍTI AZ ALAP 
NEDVSZÍVÁSÁT

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL ÉS 
KÁROS IPARI KÖZEGGEL SZEMBEN 
ELLENÁLLÓ

•   DÖRZSÖLÉSSEL ÉS ÜTÉSSEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   RUGALMASSÁG
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: használható strukturális fedővakolatként kültéri  
és beltéri felületek védelmére és díszítésére  
(bármilyen fajta, megfelelően kezelt régi és új 
ásványi vakolatok, kiegyenlítő összetevők,  
betonfelületek), valamint hőszigetelő  
rendszerekben a homlokzat fedőrétegeként

KIADÓSSÁG: Z 1,5 mm ~ 2,5 kg/m2 
Z 2,0 mm ~ 3 kg/m2

R 2,0 mm ~2,8 kg/ m2 

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel

KISZERELÉS: 25 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, HGMIX

SPEKTRA SILICONE&SILICATE PLASTER
Tartós vízhatlan vakolat, meggátolja a mikroorganizmusok megtelepedését

SPEKTRA SZILIKONOS VAKOLAT
Kiváló víztaszítás és páraáteresztés

MESTEREKNEK | VAKOLATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: szerkezeti fedővakolatként kül- és beltéri  
felü letetek védelmére és díszítésére, régi és  
új ásványi vakolatokra, kiegyenlítő masszákra, 
betonfelületekre, valamint hőszigeteléssel ellátott 
homlokzatok kezelésére

KIADÓSSÁG: 2,0 mm Z: kb. 3,4 kg/m2

1,5 mm Z: kb. 2,8 kg/m2

2,0 mm R: kb. 3,0 kg/m2

1,5 mm R: kb. 2,7 kg/m2

2,5 mm R: kb. 3,5 kg/m2

HÍGÍTÁS: szükség esetén vízzel 

KISZERELÉS:  25 kg

SZÍNÁRNYALATOK: fehér, Monicolor 720, HARMONIA, Terra, HGMIX

•   NAGYFOKÚ VÍZHATLANSÁG

•   NAGYFOKÚ PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG

•   ELLENÁLL A SZENNYEZŐDÉSEK 
MEGTAPADÁSÁNAK

•   ELLENÁLL AZ IDŐJÁRÁS KÁROS 
HATÁSAINAK ÉS AZ IPARI 
LEVEGŐNEK

•   SZÍNSTABILITÁS

•   IDŐJÁRÁSI HATÁSOKKAL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   DÖRZSÖLÉSSEL ÉS ÜTÉSSEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   SZENNYEZŐDÉSSEL SZEMBEN 
ELLENÁLLÓ

•   EGYSZERŰ FELHORDÁS
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SPEKTRA 2K epoxi betonfesték
Egészség-és környezetbarát

MESTEREKNEK | BETONFESTÉKEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHASZNÁLÁS: Beton és egyéb cement padló- és falfelületek 
az élelmiszeriparban, laboratóriumok, garázsok, 
műhelyek és raktárak, ha az igénybevétel nem 
követeli meg nagy teherbírású ipari burkolatok 
használatát

KIADÓSSÁG: 1 kg egy rétegben 6 - 8 m2 felületre elegendő

HÍGÍTÁS: Szükség esetén az azonnal felhasználható 
keverék legfeljebb 10%-ig hígítható

KISZERELÉS: 1 kg ‘A‚ összetevő vagy ‘B‚ összetevő
10 kg ‘A‚ összetevő vagy ‘B‚ összetevő
(keverési arány 1:1)

SZÍNÁRNYALATOK: RAL 1015, RAL 7032, RAL 7047, RAL 7040

•   CO2 -VEL ÉS VÍZFELSZÍVÓDÁSSAL  
SZEMBEN ELLENÁLLÓ

•   NAGYFOKÚ MECHANIKAI ÉS 
VEGYI ELLENÁLLÁS (FŰTŐOLAJ, 
MOTOROLAJ, OLDÓSZEREK, 
HÍGÍTOTT SAVAK ÉS BÁZISOK, 
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZEREK)

•   SZENNYEZŐDÉSSEL SZEMBEN 
KEVÉSBÉ FOGÉKONY
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Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00  E deco.coatings@helios.si 
www.helios.si

Az Európai Helios Csoport tagja.




