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1. A termék leírása 

 

Az AURORA MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉK színezésre szánt bázis, mely vizes diszperziós 

műgyanta kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmaz. A termék a CESAL 

PREMIUM koncentrált színezőivel vagy vizes diszperziós festékek színezésére alkalmas színező pasztákkal 

színezhető.  
 

2.Termékjellemzők 

 

● kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. 

● optimálisan kialakítva a CESAL PREMIUM KONCENTRÁLT SZÍNEZŐIHEZ.  

● 162 színárnyalat a CESAL COLORADO – Mosható festékek színkártya szerint. 

● homlokzatok befejező rétegeként, nagy fedőképességgel. 

● UV- és időjárásálló. 

● kiváló tapadás az alaphoz. 

● matt bevonat, vízpára áteresztő belülről, és vízzáró kívülről.  

● Nagyon jó moshatóság. 

● Kopásállóság. 
 

3. Felhasználási terület 

 

AZ AURORA MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉK az új vagy felújított civil és ipari épületek 

kültéri beton-, cement vagy mész vakolat-, cement vagy gipsz alapú glett-, gipszkarton felületeinek 

dekoratív takarására ajánlott. 
 

4. Használati utasítás 

 

4.1. A termék előkészítése: 

● Az AURORA MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉK-et +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 

4.2. Alapfelület 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 AURORA MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉKet – két rétegben visszük fel: az első 

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

Az egységes színhatás elérése érdekében intenzív árnyalatok, telített túnusok estében javasolt egy 3. 

réteg felhordása is. 



 

AURORA KÜLTÉRI MOSHATÓ BÁZIS 
Mosható kültéri bázisfesték 

Műszaki Adatlap 8 

 

 

Ed II/ Rev 2                                                        2/2                                                          25.02.2015 

Régi, korábban már festett tégla, beton, ásványi vakolat 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 javító habarccsal vagy cementes glettel kijavítjuk, a portól, 

szennyeződésektől megtisztítjuk   

- Felviszünk egy réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT. 

- penész- vagy gomba által megtámadott falakat kefével megtisztítjuk, portalanítjuk és CESAL 

WALLPROTECTOR  termékkel kezeljük. 

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

 

Felhordási módok: hengerrel, meszelővel, ecsettel, rollerrel 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.  

 


