
 

 
                                        
                                        MŰSZAKI ADATLAP 
 

düfa Beltéri Gazdaságos falfesték 
 
Belső téri Festéssel Hengerrel  
diszperziós falfesték     
     
     
    
 

Színárnyalat: Fehér. 

Fényességi fok:  Selyem-matt. 

Kötőanyagfajta: Műanyag-diszperziós. 

 
Pigmentbázis: 

 
Titándioxid és speciális extender. 

Sűrűség: Kb. 1,4-1,46 g / cm³. 

 
Alkalmazás: 

 
 
Felhordható minden ásványi eredetű alapfelületre pl. beton-. vakolt- és téglafelületre továbbá 
régi diszperziós bevonatok felújító rétegeként.  

 
Tulajdonságok: 

 
Beltéri, normál igénybevételnek kitett felületek, pl. lakó-és üzlethelységek festésére alkalmaz-
ható, jó fedőképességű. 

 
Alapfelület-előkezelés: 

 
 
Az alapfelületnek hordozóképesnek, tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A 
fellazult régi bevonatokat, enyves festéket stb. el kell távolítani. Az erősen nedvszívó aljzato-
kat düfa Tiefgrund LF mélyalapozóval kell előkezelni. Normál nedvszívás esetén a termék 
első rétegét max. 10% vízzel szabad hígítani, a záró rétegeket hígítatlanul kell felhordani. 

 
Rétegfelépítés: 

 
 
Lásd a következő táblázatot. 
 

 
Színezés: 

 
 
düfa Vollton- und Abtönfarben-  színes és szinezőfestékkel. 

 
A szerszámok tisztítása: 

 
 
Használat után meleg vízzel esetleg mosogatószer hozzáadásával. 

 
Tárolás: 

 
 
+ 5 Co felett, száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolandó. 

 
Kiszerelés: 

 
 
15 liter 



 
Kiadósság: 

 
 
Kb. 5,5 m2/l a felület egyszeri befedésére. 
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.  

 
Száradási idők: 

 
 
A felület megszárad kb. 4-6 óra elteltével. 

 
Felhordási hőmérséklet: 

 
 
Az alapfelületnek és környezetének, a felhordási-  és a száradási idő alatt min. + 5°C –nak 
kell lennie 

 
Hulladékkezelés: 

 
 
Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmarad-
ványokat, mint házihulladék kell kezelni.  

 
 

Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték 
 
 
Alapfelületek 

 
Előkezelés 
 

 
Rétegfelépítés 

 
Új gipsztartalmú vakolatok. 

 
Az alapozó réteg felhordását , düfa  Putzgrund 
LF-alapozóval kell végezni. 
 

 
1 réteg: hígítatlan Düfa 11-es Falfesték. 
A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges 
lehet egy második réteg felvitele is. 

 
Gipszkartonlapok. 

 
Az alapozó réteg felhordását , düfa  Putzgrund 
LF-alapozóval kell végezni, különösen az illesz-
tési hézagok gletteléseinél. 
 

 
1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos 
Falfesték. 
A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges 
lehet egy második réteg felvitele is. 

 
Felújító festések. 

 
A nem jól  tapadó régi festékrétegeket pl. a régi 
enyves festékfilmet el kell távolítani, az alapozó 
réteg felhordását düfa Tiefgrund LF-
mélyalapozóval kell végezni. 

 
1 réteg: hígítatlan Düfa  Beltéri Gazdaságos 
Falfesték. 
A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges 
lehet egy második réteg felvitele is. 

 
Fűrészporos tapéták. 
 
 

  
1 - 2 réteg: hígítatlan Beltéri Gazdaságos 
Falfesték. 
 

 
Beton 

 
A felületen lévő elválasztóanyagot un. betonzsírt 
el kell távolítani. A felület nedvszívóképességé-
nek függvényében az alapozást a düfa  Putz-
grund LF-alapozóval kell végezni 

 
1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos 
Falfesték. 
A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges 
lehet egy második réteg felvitele is. 

 
Hordozóképes régi bevonattal 
ellátott felületek 

 
A fényes alapfelületeket csiszolással be kell 
mattítani, enyhén fel kell érdesíteni pl.: régi 
zománcozott festékrétegek 

 
1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos 
Falfesték. 
A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges 
lehet egy második réteg felvitele is. 

 
 


