
 

        CESAL PREMIUM CASTEL –  BELTÉRI 
MOSHATÓ BELTÉRI FEHÉR FESTÉK 

Műszaki adatlap 12 

 

 

 

 

 
1. A termék leírása 

 

CESAL PREMIUM CASTEL BELTÉRI festék színezésre szánt bázis, mely magas minőségű 

akrilgyanta kötőanyagot, oigmenteket, töltőanyagokat, adalékokat és vizet tartalmaz. A termék jól 

tapadó, mosható és ellenálló bevonatot képez.  

Penész- és gombaölő tulajdonságokkal rendelkezik, és fokozott ellenállással a nedvességgel és 

szennyeződésekkel szemben. 

A termék fehér változatban kerül forgalomba, vagy a profeszionális pigmenteket felhasználó CESAL 

PREMIUM CASTEL színező rendszer bázisfetékeként. Az adatbázisban található különböző 

színkártyákból ezernyi szín állítható elő.  

CESAL PREMIUM CASTEL - Mosható beltéri festék  -  FEHÉR bázis                                      

CESAL PREMIUM CASTEL - Vopsea lavabilă de interior -  D - KÖZEPES bázis 

CESAL PREMIUM CASTEL - Vopsea lavabilă de interior -  TR – TRANSZPARENS bázis 

 
2.Termékjellemzők 

 

 Beltéri felhasználásra javasolt 

 Optimálisan kialakítva a CESAL PREMIUM CASTEL színező rendszerhez  

 Könnyű felhasználás és felhordás 

 Kiválóan tapad az alapfelülethez 

 Nagy fedőképesség 

 Matt, páraáteresztő bevonat 

 Ökotermék, csökkentett illékony szerves vegyület tartalommal Rezistenta sporita la murdarie  

 Fokozott ellenállás a szennyeződésekkel szemben 

 Fokozott ellenállás penésszel és gombákkal szemben 

 
3. Felhasználási terület 

 

A CESAL PREMIUM CASTEL BELTÉRI festék az új vagy felújított civil és ipari épületek beltéri 

beton-, vakolt-, cement vagy gipszes glett-, gipszkarton-, tapéta felületeinek dekoratív takarására ajánlott. 

 
4. Használati utasítás 

 

4.1. A termék előkészítése 

 A CESAL PREMIUM CASTEL BELTÉRI festéket +15 ~ +30°C-on alkalmassá tesszük a 

felhasználásra;  

 Mielőtt felbontjuk, letöröljük róla a port, szennyeződéseket, hogy azok ne érintkezhessenek a 

festékkel; 

● A terméket az eredeti csomagolásban alaposan elkeverjük; 
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4.2. Felület előkészítése, felhordás: 

Új, beltéri tégla, beton, vakolat, gipsz felületek: 

- a felület legyen megfelelően érlelt, tökéletesen száraz 

- a felületet meg kell tisztítani a vakolatcseppektől, a portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől 

- a gipszes glettel glettelt falakat lecsiszoljuk és portalanítjuk 

- az egyenletes szívó képesség elérése és a festékfogyasztás csökkentése érdekében a felületet CESAL 

PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓVAL lealapozzuk. Az alapozó vízzel különböző arányban 

hígítható a felület szívó képessége szerint. Az alapozás akkor megfelelő, ha a megszáradt felület 

egységes megjelenést mutat. A megfelelő hígítási arány megtalálása érdekében előzetesen kis 

felületeken próbát végzünk.  

A színezett CESAL PREMIUM CASTEL MOSHATÓ BELTÉRI fehér festéket két rétegben visszük 

fel:  

Az első réteget max. 10%-ban vízzel hígítva, a másodikat hígítatlanul. 

Régi, korábban már festett tégla, beton, vakolat, gipsz felületek: 

- Mész-, agyag vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemossuk majd a 

továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.  

- Kompatibilis festékkel (akril, sztirol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket 

kaparjuk le. 

- Szükség szerint a falat gipszes glettel simítjuk, a portól, szennyeződésektől megtisztítjuk.   

- Felviszünk egy réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT. 

- Alapozás után a festék felhordása ugyanúgy történik, mint az új esetében. 

 

Bedolgozási feltételek: 

 Környezeti hőmérséklet: +10 ~ +30°C. 

 Relatív páratartalom: max 75%. 

 A fogadó felület hőmérséklete: +12 ~ +30°C. 

 Átfesthetőség: +23±2
0
C-on min. 2 óra 

 

Felhordási módok: hengerrel, meszelővel, ecsettel vagy szórással. 

 
5. Ajánlások 

 

A bevonat teljes ellenálló képességének elérése a felvitel után minimum 7 nappal. A szerszámok 

tisztítása vízzel történik, úgy használat előtt, mint közvetlenül a használat után. Szórással történő festés 

esetén, több mint 10 perces szünet után a szórási hibák elkerülése érdekében a fúvókát CESAL 

PREMIUM ULTRA CLEAN termékkel meg kell tisztítani.  

 

 


