TISZ TASÁG
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FESTENI KELL
A lakóterek falfelületei a leggondosabb használat mellett is megkopnak, koszolódnak.
A nagyobb igénybevételnek kitett közösségi terekben (tantermek, rendelők, ügyfélterek, lépcsőházak) ez a folyamat még gyorsabban lejátszódik. Érdemes a lakásokban legalább 3-5 évente, közösségi terekben akár 1-2 évente is egy-egy tisztasági festéssel
felfrissíteni a helyiségeket.
Az eredmény meglepően látványos, a közérzet sokkal jobb, elég csak kijavítani és egy
egyszerű fehér falfestékkel átgurítani a falakat.

+

Supralux
Impregnáló
Supralux
Impregnáló
mélyalapozó

mélyalapozó

Supralux Tilatex
beltéri fehér falfesték

D E KO R ÁCIÓ

„A festék a lefestendő falfelületnek olyan,
mint egy könnyű, légies kesztyű,
mely megóv a külső hatásoktól, ugyanakkor
megfelelő módon kiemeli a lényeget.”

A fehér falak letisztult egyszerűsége megfelelő azokban a terekben, ahol kevésbé jelenik
meg az ott élők ízlése, egyedisége. Sokaknak fontos, hogy lakásuk tükrözze egyéniségüket, harmóniában legyen személyiségükkel. A színes falfestékekkel az egyéni stílus
megjelenítése mellett megoldható az egyes funkciók, terek vizuális elkülönítése, a méretek, arányok optikai befolyásolása. A készre kevert színes falfestékek segítenek
eligazodni az árnyalatok ezrei között.

+

Supralux
Impregnáló
Supralux
Impregnáló
mélyalapozó
mélyalapozó

Supralux Season
színes beltéri falfesték
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Minden festés előtt érdemes átgondolni, hogyan tehetjük szebbé,
nagyobbá, jobban használhatóvá a
rendelkezésre álló tereket. Néhány
egyszerű szabály segítségével
egy apró változtatás is nagy eredményt hoz.

A fehér és a világos színek tágítják a teret, kis méretű
vagy kevésbé világos helyiségekbe a legjobb megoldást jelentik.

A szoba alacsonyabb és szélesebb hatást kelt így.
Egy keskeny, magas folyosó kitárul így festve.

A sötétre festett mennyezet nyomasztólag hathat
az átlagos belmagasságú szobákban, de helyre állítja a térérzetet és különleges hatás hoz létre a magas
helyiségekben.

SZ Í N E K É S TE R E K

A sötét padló, világos falakkal a legbiztosabb megoldás az átlagos méretű szobákba. A sötét árnyalat
stabilitást ad a térnek, a világos falak biztosítják a
tágasság érzését.

Óvatosan érdemes bánni a sötét színekkel, mert ös�szenyomják a teret. Használatukkal kedves kuckók,
meghitt hálószobák alakíthatóak ki.
35
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EROS SZÍNEK
A színharmónia keresése olyan színkombinációk felfedezését

jelenti, amelyeket kiegyensúlyozottnak érzünk.
EROS SZÍNEK

Mivel a szín relatív, és a környezet függvénye, a tökéletes kombináció minden helyzetben más és más lesz.

SZ Í N KOM B I NÁCI Ó K É S HAN GU L ATO K

Egy színkombináció megítélése szubjektív, ezért nem lehet szigorú
szabályokat alkotni.

Tónusok játéka:
Egy adott színen belül játszhatunk annak a hidegebb
és melegebb árnyalataival (harmonikus, békés, nyugodt környezetet teremt).

Kontrasztos/
Komplementer színösszeállítás:

Két olyan színből áll, amelyek egymással szemben helyezkednek el a színkörön (meleget kombináljuk a hideggel). A kontrasztos színek vagy
komplementer színek alkotják a legdinamikusabb színsémákat.

+

Supralux Impregnáló
mélyalapozó
Supralux
Impregnáló

Supralux Colour Mix
beltéri fehér falfesték bázis
11 000+ színnel

mélyalapozó
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Ha a helyiség alap színei földszínek, a legjobb módja a kihangsúlyozásnak, ha világosabb, fényesebb
színnel kombináljuk. A földszínek bármely erős, intenzívebb színhez jól illenek.

A fehér:

A legjobb fényvisszaverő, így a leghatékonyabban
használható a tér világosabbá tételére sötét helyiségekben. A fehér tágítja is a teret. Használható
friss vagy elegáns tér kialakítására más színekkel
kombinálva, de a túl sok ragyogó fehér zavartságot
okozhat.

A fekete:

A legkevésbé látható az összes szín közül, és intimebbnek éreztet egy helyiséget. Jól megy a vörös,
kék és zöld ragyogó árnyalataihoz, kiemeli a világosabb színeket, pl. a sárgát. Takarékosan használva
hangsúlyozhatjuk vele a színeket, erőt sugározhatunk bármely helyiségben.

SZ Í N KOM B I NÁCI Ó K É S HAN GU L ATO K

Neutrális színek:

37
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VÁLASSZ SZÍNT

SZO BÁK É S SZ Í N E K

A vörös otthonos, meleg, barátságos és vendégszerető környezetet teremt, különösen alkalmas éttermek, étkezők, nappalik és színházak dekorálására. Mint a többi meleg szín,
a vörös a képeket nagyobbnak és a felületeket
közelebbinek láttatja, így képes egy nagy helyiséget kisebbé és otthonosabbá varázsolni. Mivel
a vörös figyelemfelkeltő, alkalmas a hangsúlyozásra
és a tárgyak kiemelésére is.

A KÉK PIHENTETŐ?
HIDEG? MEGNYUGTATÓ?
BÉKÉS? INSPIRÁLÓ?

A VÖRÖS ENERGIKUS?
SZENVEDÉLYES? VIDÁM?
ÖSZTÖNZŐ? A SZERETET SZÍNE?

0
15/51
00YR olour Mix
lux C
Su p r a

A kék alkalmazkodó, de kitüntető szín, eleganciát
és tágasságot teremt. Tökéletes szín olyan helyiségek számára, ahol szellemi munka zajlik, mint a dolgozószobák, konferenciatermek vagy könyvtárak. Kiválóan illik háló- vagy fürdőszobákba,
de hideg érzetet kelthet, ha túl sokat használnak
belőle.

ger
z i te n
Tavas x Season
lu
Su p r a

A sárga szobákban felemelő érzés tartózkodni.
Tökéletesen illik étkezőkbe és konyhákba, kreatív környezetbe, oktatási és közösségi terekbe,
egészségügyi létesítményekbe. Magas fényvisszaverő képessége miatt túlfűtött, vibráló érzést
kelthet.

A SÁRGA VIDÁM?
NAPOS? IRRITÁLÓ?
FIGYELEMFELKELTŐ?
OPTMISTA?

án
délut
Ny á r i S e a s o n
lux
Su p r a

+

Supralux Impregnáló

Supralux Impregnáló
mélyalapozó
mélyalapozó
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A ZÖLD MEGNYUGTATÓ?
FELFRISSÍTŐ?
KIEGYENSÚLYOZOTT?
ÜNNEPÉLYES? BIZTONSÁGOS?

Nyugodt, megbízható és természetes volta miatt
különösen a halványzöld található meg gyakran
konferencia-termekben, várótermekben és gondolkodást igénylő tevékenységek tereiben. A zöldet gyakran alkalmazzák pihenőterületeken, pl.
hálószobákban, fürdőszobákban és étkezőkben. Jó közérzetet kelt és pihentet, de képes frissé
és megnyugtatóvá is tenni egy szobát.

A narancs hasznos lehet, ha meleg, barátságos
nappalit akarunk kialakítani. Vidámabb, mint a vörös, és élénkebb bája van. Gyakran alkalmazzák
aktív környezetekben, szórakoztató területeken és
gyorséttermekben. Jól mutat nappalikban, étkezőkben, konyhákban, játszószobákban és bármilyen más térben is, ahol játékos, élénk és lüktető
hangulatot kívánunk teremteni.

ar
Ő s z i av a s o n
e
S
x
lu
Su p r a
A lila erős meleg és hideg színek keverésével jön
létre. Gyakran használják szórakoztató környezetben, bejárati területeken, előcsarnokokban vagy múzeumi terekben. A halványlila árnyalatok romantikus és finom hatást teremtenek.
A mély lila árnyalatoknak bársonyos megjelenésük
van, és gazdag luxustereket hoznak létre, de a helyiséget kissebnek mutatják a valóságosnál.

S

7/229
12RR 0 lour Mix
o
C
x
upralu

+

Supralux Impregnáló

Supralux Impregnáló
mélyalapozó
mélyalapozó

A LILA
SPIRITUÁLIS?
MÉRTÉKLETES?
INTELLIGENS?
ALÁZATOS?
IGAZSÁGOS?

SZO BÁK É S SZ Í N E K

sit
zi páz
Tavas x Season
lu
Su p r a

A NARANCS ÉLETVIDÁM?
KEZDEMÉNYEZŐ? LELKESÍTŐ?
BÁTORÍT ÉS KREATÍVVÁ TESZ?
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Miért jó alapozót használni?






előkészíti a felületet a festék számára
fajtától függően védi a felületet
megszünteti annak hibáit
segít az egyenetlenségek kitöltésében
jobb tapadást biztosít a fedőrétegnek

Alapszabály:

Mindig fent kezdjük a festést és lefelé haladjunk!

A szoba festésénél a következő
sorrendet érdemes betartani:

Új vakolat

Az új vakolat festés előtt legyen tiszta és száraz. A
vakolatot, ha koszos, egyszerűen törölgessük le egy
száraz ruhával. Ne használjunk vizes rongyot ehhez
a művelethez, illetve ne mossuk a vakolatot, mivel
így csak bejuttatnánk a felületi port a falba.

SZO BÁK É S SZ Í N E K

Festett fal

Ha az előző festékréteg sértetlen, mossuk le, vagy
töröljük át enyhe mosószeres folyadékkal, hogy eltüntessük a port és szennyeződést. A mosásnál alulról felfelé haladjunk, hogy ne legyenek a lefolyástól
csíkok a falon. Ezt követően mossuk át vagy töröljük
át a falat sima vizes ruhával és hagyjuk kiszáradni.
Nagyon fontos, hogy minden “laza”, a faltól könnyen
elváló festékréteget eltávolítsunk valamilyen kaparóeszközzel vagy kefével. Az egyenetlen falfelületet
dörzspapírral csiszolva tehetjük simává. A repedéseket vagy réseket glettel tölthetjük ki, de mindig
hagyjunk elegendő időt ezek kiszáradására is.

A falat legelőször alaposan meg kell tisztítani mindenféle szennyeződéstől, zsiradéktól, korábbi festékréteg(ek)től, majd el kell tüntetni a repedéseket,
lyukakat és el kell távolítani a szuvasodásokat is - külső és belső falfelületek esetén egyaránt.

Supralux Impregnáló

Supralux mélyalapozó
Impregnáló
mélyalapozó
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Nedvesség

Nedves felületre nem tanácsos festeni. Ha az Ön fala
folyamatosan nedvesedik és nem tud kiszáradni,
az egyetlen megoldás, ha kideríti, mi okozza a nedvességet és megszünteti az okot. Ilyenkor lehet,
hogy szakember tanácsára lesz szüksége.

Supralux Wallkyd

Supralux Wallkyd
spray
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Supralux Colour Mix falfesték bázis
A legjobb megoldás, ha pontosan tudod milyen színeket szeretnél. Ihletet
adhat a kedvenc ruhád, takaród, a szobában elhelyezett bútorok és kiegészítők, határt csak a fantáziád szabhat. Kedvenc színedet biztosan megtalálod a nagyobb barkácsáruházak Supralux színfalán vagy a Dulux színkártya
2000+ színei között.
A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően lég- és páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkarton, valamint
korábban diszperziós festékkel bevont felületeként.
Kiszerelés: 1L, 5L, 10L Kiadósság: 13 m2/L Színek: 2 000+ Színkártya: Dulux CP5, Dulux RCC2

A természet színei inspirálta palettáról könnyen tudsz választani, ha elveszve érzed magad az árnyalatok és kombinációk ezrei között. A gyakorlott
lakberendezők által megalkotott kellemes és divatos színválasztékban biztosan megtalálod a helyiség és lakóin stílusához legjobban illő színt.
A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően lég- és páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkarton, valamint
korábban diszperziós festékkel bevont felületeként.
Kiszerelés: 1L, 2,5 L, 5L Kiadósság: 14 m2/L Színek: 18+7
52

Téli ezüst

53

Téli szél

54

Téli alkony

43

Téli napkelte

26

Téli dió

27

Téli szántó

09

Nyári búzamező

10

Nyári nárcisz

12

Nyári délután

14

Őszi körte

15

Őszi barack

16

Őszi avar

31

55

04

Nyári jácint

06

39

Tavaszi zöldhagyma

Nyári cseresznye Tavaszi tenger

34

1 L-es kiszerelés

Tavaszi lóhere

47

05

Nyári málna

Tavaszi pázsit

Tavaszi rét

12

17

Nyári délután

Őszi sütőtök

18

SZ Í N E S FAL AK

Supralux Season színes beltéri falfesték

28

Őszi galagonya
37

Téli gesztenye
51

Téli ánizs

Téli fahéj

Supralux Pigment falfesték színező
Kísérletezz bátran a színekkel, keverd ki a neked legjobban tetsző árnyalatot otthon. A nyolc erős színnel ezerféle variáció áll a rendelkezésedre.

Sárga

Kék

Barna

Zöld

Színezd kedved szerint bármely Supralux falfestéket. Színes festékként
magában is használhatod kisebb felületek, szegélyek dekorálására,
vagy akár művészeti alkotásokhoz.

Piros

Okker

Kiszerelés: 100ml Kiadósság: 1m2/100ml Színek: 8

Narancs Fekete

41
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BELTÉRI FALFELÜLETEK FESTÉSE
Supralux Impregnáló Mélyalapozó
Csak biztos alapokon lehet jó eredményt elérni. Érdemes minden
festés előtt alapozni: az alapozó stabilizálja és egyenletessé teszi a
felületet, így kevesebb festék szükséges és a festett fal nem lesz foltos. Használd rendszerben a Supralux falfestékekkel!
Vizes bázisú, diszperziós impregnáló alapozó, vakolat-, cement-, beton-, műkő- és gipsz felületek impregnálására és megszilárdítására
kül- és beltérben, vizes diszperziós falfestékek felhordása előtt.
Kiszerelés: 5 L Kiadósság: 8-15 m2/L Színek: színtelen

Supralux Tilatex / Arktik Matt

FE H É R TISZ TASÁG

A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás beltéri falfelületek
első vagy felújító festésére. Használd átlagosan igénybe vett lakóhelyiségek, közlekedők festésére. A termék összetétele és tulajdonságai
a professzionális felhasználók elvárásai szerint kerültek kialakításra. A
kategóriában a kiemelekedő fehérséget és a jó fedőképességet párosítja a hosszú nyitott idővel és nagyszerű felhordási tulajdonságokkal.
A Supralux Tilatex színezhető a Supralux Pgiment falfestékszínezővel,
illetve keverhető a Supralux Season színes beltéri falfestékkel, így saját
magad is létrehozhatsz különleges, pasztell színhatásokat.
A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően légés páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkarton, valamint korábban diszperziós festékkel bevont felületeként.
Kiszerelés: 2 L, 4 L, 8 L, 16 L, 23L (Arktik Matt) Kiadósság: 11 m2/L Színek: fehér

Supralux Mennyezet- és beltéri falfesték
A minimális igénybevételnek kitett falfelületek (lakószobák mennyezete, garázsok, tárolók falainak ideális bevonata. Használata gazdaságos olyan terekben, ahol gyakori (évenkénti) festés elkerülhetetlen.
Rendkívül kiadós, könnyen és gyorsan felhordható lég- és páraáteresztő bevonatot hoz létre a beltéren szokásos felületeken.

Kiszerelés: 4 L, 14L
Kiadósság: 12 m2/L
Színek: fehér

42
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Supralux Konyha és Fürdőszoba rendszer

Vizes, diszperziós beltéri falfesték rendszer a igénybe vett felületek légés páraáteresző bevonására.
Kiszerelés: 100ml Kiadósság: 1m2/100ml Színek: 8

Supralux Wallkyd

PÁRAÁTERESZTŐ

A jól terülő, különlegesen nagy fedőképességű, gyorsan száradó oldószeres falfesték kiválóan alkalmas a beázási, nikotin és egyéb foltok
végleges eltakarására és izoláló réteg kialakítására. A bevonat alkalmas
a fokozott higiéniai követelményű helyiségekben való használatra
a vonatkozó műszaki előírások betartása mellett.
Kiszerelés: Festék 0,9L, 2,5L, 10L, Spray: 250 ml
Figyelem!
H222, H229, H336, H412
Kiadósság: 6-8 m2/L Színek: Fehér

TÜV minősítést a MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, valamint az MSZ EN ISO 11998 alapján végzett
dörzsállóság és felülfertőtleníthetőségre.

N E H É Z ESETE K

A Supralux beltéri falfestékek jobban igénybe vett, párás, nedves helyiségekben (konyha és fürdőszoba) történő használatra optimalizált
változata. Használd rendszerben a Supralux Konya és Fürdőszoba alapozóval a tartós, matt, mosható felület kialakításához.

Supralux Garage betonfesték
Kemény, kopásálló, savaknak, lúgoknak ellenálló zománcréteget képez.
Használatával a leghétköznapibb előny a könnyen tisztíthatóvá váló
padlófelület, amelyen kevésbé tapad meg a kosz, por és szennyeződés.
További részletek a 15. oldalon.
Kiszerelés: 2,5ml Kiadósság: 8m2

Fehér

Homokszín

Színek: 5

Zöld

Szürke

Okker
Figyelem!
H226, H336

Minőségi homlokzatfesték bázis szilikon adalékkal. Alkalmas a leggyakoribb vakolatokra és falazatokra. Tartós, dekoratív, UV-álló, mohásodástól
és algásodástól védő, lég- és páraáteresztő bevonatot* képez.
Kiszerelés: 2,5L, 10 L is Kiadósság: 13m2

Supralux Frontal lábazat - és homlokzatfesték
A Supralux Frontal épületek festésére használható, kiváló fedőképességű kültéri festék. Megfelelő szilárdságú vakolat és beton felületek bevonására alkalmas. Nagyon könnyen felhordható, száradás után sima, matt
időjárásálló bevonatot* eredményez. Iskolatábla és cementtábla festésére is alkalmas.
Kiszerelés: 0,9L, 5L, fehér szín 10 L is Kiadósság: 10m2
Színek: 6
Fehér

Beige

Sárga

Homok

Gyömbér

Zöld

ére
Iskolatábla festés
is alkalmas!

H O M L O K Z AT

Supralux Portal Mix

*Hőszigetelő rendszerek esetén vegye figyelembe a rendszer gyártójának műszaki előírásait!
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