T R I L A K T e R m é K K ATA L ó g U s

TRILAK DÍJAK

Társadalmi felelősségvállalás

2011:
Diszperzit – Magyarbrands
Trilak – Business Superbrands
Trinát – Superbrands
Héra – EFFIE – Kreatív verseny díjazottja, bronz
2010:
Trilak – Superbrands
Trinát – Magyar Brands
Lazurán – Az év legsikeresebb promóciója, arany
2009:
Trilak – Superbrands
Héra – Ezüstpenge díj a 10. Aranypenge Kreatív fesztiválon
Lazurán – az Év honlapja

A Trilak kiemelten fontosnak tartja, hogy festékkel támogassa az alapítványokat
és közintézményeket, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy városaink, köztereink
még színesebbek legyenek. Ennek keretében csak 2011-ben több mint 10000
liter festéket osztottunk szét óvodáknak, iskoláknak, önkormányzatoknak.
2010-ben pedig a katasztrófák évében a borsodi árvíz és a devecseri vörösiszap
ömlés károsultjainak festékadományokkal próbáltuk segíteni az újrakezdést.
Ennek egyik mementója a Devecseri zarándokfal, melyet szintén a Trilak
festékadományával készítettek.
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kiegészítô

B E LT É R I FA L FEST É K E K

5
lakk

lazúr

zománc

kültér

beltér

beltér

héRA – hAgyD mAgAD INsPIRáLNI

héRA BeLsÕ fALfesTéK

kültér

Könnyen eldolgozható festék, kiváló fedôképessége mellé magas
fehérség párosul. A matt bevonat esztétikus megjelenést ad.
A fal természetes szellôzését nem gátolja, lég- és páraáteresztô.

héRA RUsZTIKUs

lazúr

16L
8L
4L
2L

zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3 réteg
Hígíthatóság: szükség esetén elsô rétegnél max. 15%,
második-harmadik rétegnél max. 5% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

kiegészítô
Kiszerelés
16L

Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: max. 10% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

lakk

Erôsen strukturált, igen dekoratív felületet adó festék. Alkalmas a
felületi egyenetlenségek eltüntetésére, „fûrészporos tapéta” jellegû
felületek kialakítására. A festék AQUAKOLOR
színezôpasztával pasztell árnyalatokra színezhetô.
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RUBIN

SZIÉNA

KARAMELL

MOHA

OLIVA

ZUZMÓ

GRÁNÁTALMA

FLAMINGÓ

FAHÉJ

HIBISZKUSZ

MANDARIN

SIROKKO

JAFFA

MADÁRTEJ

SÁRGADINNYE

ARANYPART

VANÍLIA

ELEFÁNTCSONT

ÓZON

héRA KOLOR PRémIUm
mATT BeLsô fALfesTéK
Frissen meszelt, vagy bármilyen korábban már más diszperziós festékkel festett beltéri falfelületre közvetlenül felvihetô. Bevonata a fal természetes szellôzését nem gátolja.
Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: elsô rétegnél max. 10% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 14 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

1L
5L
15L

Kiszerelés
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kültér

PADLIZSÁN

Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: elsô rétegnél szükség esetén max. 5% vízzel,
a második és harmadik rétegben célszerû hígítatlanul felhordani
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés

zománc

PRALINÉ

A Héra Kolor Prémium selyemfényû belsô falfestékkel kialakított
bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható,
fertôtleníthetô, és biztosítja a fal természetes szellôzését.

héRA fALfIX DIsZPeRZIós
méLyALAPOZó

lazúr

2,5L
5L
16L

Kiszerelés

ORGONAVIRÁG

Fal és homlokzatfesték alapozója, mely egyenletes nedszívó
képességet biztosít az ásványi vakolatok, betonfelületek,
illetve új eternit alapfelületeknél.

lakk

Felhordás: ecseteléssel, hengerezéssel
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: max. 10% vízzel az elsô rétegnél
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

HABOSKAKAÓ

Felhordás: korongecsettel
Hígíthatóság: beltéren 1:5, kültéren 1:1
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

kiegészítô

Kiváló fedôképességû, mosható és súrolható,
környezetkímélô falfesték 24 színben.

héRA KOLOR PRémIUm
seLyemféNyÛ BeLsô fALfesTéK

16L*
15L
5L
1L

héRA PRémIUm mATT sZÍNes
BeLsô fALfesTéK

TENGERSZEM

Kiszerelés
20L
5L
2L

FEHÉR

beltér

*A Héra Prémium Selyemfényû belsô falfesték ebben a kiszerelésben kapható
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ANTIK
KERÁMIA

TERRAKOTTA

FEHÉR

NARANCS

ARANYHOMOK

héRA DeCOR sZÍNes
egyRéTegÛ BeLsô fALfesTéK
Szép, egyenletes matt felületet adó, egy rétegben fedô
vizes bázisú falfesték. Beltéri falfelületek és mennyezetek
festésére. Kiváló fedôképességû festék, hígítás nélkül
egy rétegben felhordható.

RÓZSAGYÖNGY

PITYPANG

SIVATAGI
RÓZSA

LIME

EPERHAB

LATIN
SÁRGA

PROVANCE-I
SÁRGA

FRAPPÉ

ALMAZÖLD

TEJKARAMELLA

BARACKVIRÁG

TOJÁSHÉJ

PÚDER

KAJSZIBARACK

OLASZ
CAPPUCCINO

LILA
AKÁC

TÜNDÉRKÉK

BABAKÉK

héRA DeCOR KONyhA és
fÜRDôsZOBA fesTéK
Nagy páratûrésû belsô falfesték, amely a bevonat
penészedése ellen is kiválóan véd. Konyhák, fürdôszobák,
kamrák higiénikus festésére. Jelentôs használati elônye,
hogy könnyen tisztítható, penészesedést gátló, súrolható,
ugyanakkor légáteresztô.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

2,5L
5L

HÓFEHÉR

PINK

VADSZILVA

GESZTENYEKRÉM

TENGERKÉK

2,5L

Kiszerelés

Kiszerelés
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kiegészítô

lakk

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

MEXIKÓI
SÁRGA

PISZTÁCIA

beltér

HOLLAND
NARACS

kültér

ÁZSIAI
LILIOM

zománc

BURGUNDI
VÖRÖS

lazúr

BÍBOR

11

ARANY

GYÖNGYHÁZ

EZÜST

DESIGN

beltér

AZ OTThON smINKJe

héRA DesIgN meTáLhATású
BeLTéRI BevONAT

kültér

Szikrázó hangulat, ragyogó design. A metál hatású festékek
valóban csillogó külsôt kölcsönöznek otthonának.

zománc

Felhordás: Héra Design Effekt ecsettel,
szivaccsal, ronggyal
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 14 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

héRA DesIgN seLyemhATású
BeLsô fALfesTéK

PINK
LENDÜLET

BORDÓ
SZENVEDÉLY

lakk

Válassza a Héra Design festékcsalád selyemhatású
termékeit, ha otthonát valóban modern,
designos színekkel szeretné újjávarázsolni.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

kiegészítô

SÁRGA
BÛVÖLET

lazúr

0,5L

Kiszerelés

LÁGY VIOLA

12

MÁLYVA
MISZTIKUM

ZÖLD
PIKANTÉRIA

VIBRÁLÓ
LILA

TÜRKIZ
FANTÁZIA

KASMÍR
BARNA

5L
1L

Kiszerelés
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ARANY
OKKER

SPANYOL
NARANCS

héRA DesIgN effeKThATású BeLsô fALfesTéK
és héRA DesIgN effeKT ALAPOZó
Antik, mediterrán hatású festék, amely a régi, kiváló olasz
mûvészeti hagyományt ötvözi a legmodernebb, legfejlettebb
technológiával. A bevonatrendszer elsô, alapozó rétegeként az
Effekt alapozó javasolt, mely speciálisan a Héra Design Effekthatású festékhez lett kifejlesztve.

1L
2,5L

Felhordás: Héra Design Effekt ecsettel
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 11 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 24 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 48 óra

MAROKKÓI
SÁRGA

MONACO
BARNA

beltér

POMPEI
VÖRÖS

EZÜST
FENYÔ

kültér

NAPLEMENTE

BOURBON
KÉK

zománc

ANGOL
VÖRÖS

lazúr

PADLIZSÁN

héRA DesIgN máRváNyhATású
BeLTéRI BevONAT

OKKER

kiegészítô

Felhordás: rozsdamentes acél simítólappal
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

lakk

A márvány különleges megjelenését adja fal, vagy fa felületen.
Igazán klasszikus és elegáns hatást kelt. Nem csak díszítésre,
hanem egyes fal- és fafelületek teljes bevonására ajánljuk.

BARNA

2,5L

Kiszerelés
SÖTÉTSZÜRKE

ZÖLD

VÖRÖS

Fehér színben kapható és Aquakolor színezôpasztával
a kívánt színárnyalatra színezhetô.
14
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Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

lazúr

4L
2L
Kiszerelés

lakk

Ásványi eredetû vakolatokra, valamint beton, tégla, azbesztcement
felületekre használható. Felújító festékként is alkalmazható a régebben
már mész, vagy ásványi festékkel festett felületekre. Szilikát vegyületek
képzôdése közben szilárdan kötôdik az alaphoz. Kitûnô páraáteresztô
képességû. Könnyen ecsetelhetô, jó töltôképességû,
nagy fedôképességû festék.
Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: max. 10% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 10 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 10 óra Kiszerelés

kiegészítô

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 5 óra

héRA PáRAáTeResZTő sZILIKáT BeLsô fALfesTéK

16L

2L
4L
8L
16L

héRA PeNésZgáTLó LemOsó OLDAT

Megszünteti és megelôzi a penészes, algás felületek fertôzöttségét.
Baktériumölô hatású. Kül- és beltéri felületeken festett, tapétázott
falakon, mûkôtárgyakon, kádillesztéseken, szanitereken, csempén,
fugán kialakult gomba-, penész- és algafertôzések megszüntetésére és a
fertôzés megelôzésére használható biocid tartalmú készítmény.

1L

Felhordás: ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

Kiszerelés

Kiszerelés

16

Beltéri falfelületek, mészvakolat, beton festésére szolgáló termék,
amely kitûnôen szigeteli (izolálja) a beázásból származó foltokat,
a dohányfüstös falfelületeket. Meggátolja a nikotinfoltok,
a beázásokból, rozsdásodásból eredô foltok kiújulását.

kültér

Megelôzi a penészgomba és algafoltok kialakulását
a bevonaton. Az elôzôleg HÉRA penészgátló
lemosó oldattal kezelt falfelületek festésére ajánlott.

héRA fOLTTAKARó BeLsô fALfesTéK

zománc

héRA PeNésZgáTLó BeLsô fALfesTéK

beltér

héRA PROBLémAmegOLDó fesTéKeK
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beltér

KLAssZIKUsOK

DIsZPeRZIT BeLTéRI ALAPOZó

kültér

Beltéri gipszes glettelt felületek kezelésére alkalmas. Elôsegíti
a festék tapadását, a kezelt felület természetes szellôzését
nem gátolja, légáteresztô.

zománc

Felhordás: korongecsettel
Hígíthatóság: max. 1:5 arányban vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2-3 óra

lazúr

5L

Kiszerelés

DIsZPeRZIT BeLsô fALfesTéK

kiegészítô
Kiszerelés
15L
8L
4L
2L

Felhordás: ecset, henger, szórópisztoly
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: vízzel hígítható
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

lakk

Belsô térben lévô vakolt fal-, beton-, gipsz-, gipszkarton-, azbesztcement, téglafelületek festésére alkalmas. Matt, jól fedô bevonatot
biztosít. A bevonat pára-, és légáteresztô, a fal természetes
légzését nem akadályozza.

18

19

Az oltott és érlelt mész hagyományos jó tulajdonságainak megtartása
mellet a FRESCO BELTÉRI MÉSZFESTÉK könnyebb felhordhatóságot
és esztétikus, selymes megjelenést biztosít. Raktárak, pincék, lakások,
vályogházak beltéri falfelületeinek fertôtlenítô festékeként használható.

4L
14L

Kiszerelés

20

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 8 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

beltér
kültér
zománc
lazúr

PRImALeX sTANDARD BeLTéRI fALfesTéK
A PRIMALEX Bonus egy fehér falfesték, mely alkalmas vakolatok,
gipszkartonok és faforgácslapok beltéri festésére. Jó fedôképesség,
kopásállóság és páraáteresztô képesség jellemzi.

lakk

fResCO BeLTéRI mésZfesTéK

Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: elsô rétegnél alapozásként max 75% víz,
a második rétegban max 50% víz
Kiadósság 1 rétegben: 18 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: elsô rétegnél alapozásként max 75% víz,
a második rétegban max 50% víz
Kiadósság 1 rétegben: 26 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

kiegészítô

14L

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 10% vízzel
az elsô réteg felvitelénél, a második ill. a harmadik rétegben
hígítani max. 5% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

A PRIMALEX Bonus egy fehér falfesték mely alkalmas vakolatok,
gipszkartonok és faforgácslapok beltéri festésére. Jó fedôképesség,
kopásállóság és páraáteresztô képesség jellemzi.

14L

Könnyen felhordható, jó fedôképességû,
magas fehérségû beltéri falfesték.

PRImALeX BONUs BeLTéRI fALfesTéK

14L

DIsZPeRZIT meNNyeZeTfesTéK

21

beltér
kültér
zománc
lazúr
lakk

22

kiegészítô

K Ü LT É R I FA L FEST É K E K
ÉS V A K O L AT O K

23

MODAKRIL Szilikon homlokzatfesték és MODAKRIL Extra Szilikonos
homlokzatfesték alapozója, gyorsan szárad, hidrofóbizálja, víztaszítóvá
teszi az alapfelületet, továbbá kiegyenlíti annak szívóképességét.
Felhordás: korongecsettel
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: nem szükséges
Kiadósság 1 rétegben: 4-6 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

20L

Kiszerelés

24

kültér
zománc

Kiszerelés

lazúr

RégI feLÜLeTeK OLDósZeRes
méLyALAPZóJA (CehALIN méLyALAPOZó)
Egyenletes szívóképességet bíztosító mélyalapozó. Kifejezetten ajánlott porózus, máló alapfelületek esetén. Az alapfelületet
elôkészítésre szolgál a vizes mûgyanta/diszperziós bázisú, valamint
oldószeres fal- és homlokzatfestékek (MODAKRIL, HÉRA KÜLSÔ,
stb.) felhordása elôtt.
Felhordás: korongecsettel
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: max. 3 tf% lakkbenzinnel
Kiadósság 1 rétegben: 8-15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 6 óra

lakk

mODAKRIL sZILIKONOs
méLyALAPOZó

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 5%
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 4 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

kiegészítô

15L

Kiszerelés

Felhordás: ecsetttel hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 1% víz
Kiadósság 1 rétegben: 6 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 6 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 10 óra

Színezhetô homlokzatfesték, Ásványi vakolattal vakolt épülethomlokzatok (min. vH10 minôségû), továbbá egyéb kültéri beton- illetve
azbeszt cement homlokzati felületekre használható. Kiváló repedésáthidaló tulajdonsággal rendelkezik.

15L
5L

Jó páraáteresztô tulajdonsága, valamint vízlepergetô hatása miatt
kiválóan alkalmas meglévô homlokzati hôszigeltelô rendszer fedôvakolatainak újraszínezésére (akár mûanyag bázisú vékonyvakolat vagy
festék esetén is), valamint müemléképületekek fedôfestékére.

mODAKRIL hOmLOKZATfesTéK és
mODAKRIL KOLOR hOmLOKZATfesTéK

Kiszerelés
20L
5L

mODAKRIL sZILIKONOs
hOmLOKZATfesTéK

beltér

A háZ úJ RUháJA

25

Természetes alapú mészbázisú homlokzatfesték, a fal természetes
szellôzését nem gátolja, kiváló lég- és páraáteresztô. Különösen
alkalmas vályokfalazatú épületek homlokzatfestésére.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, korongecsettel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: max. 5%
Kiadósság 1 rétegben: 5 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

10L

Kiszerelés

26

kültér
zománc

NATURIT TÖLTô ALAPOZó

lazúr

fResCO KÜLTéRI BIOmésZfesTéK

Kiszerelés

Ásványi eredetû vakolatokra, valamint beton, tégla felületekre használható.
Kitûnô páraáteresztô képességû. Kefével felhordva mészbevonat hatását
kelti, jó töltôképességû festék, önmagában és NATURIT homlokzatfestékkel átvonva is alkalmazható. Felújító festékként is alkalmazható
a régi mész, vagy ásványi festékkel festett felületekre.
Felhordás: kefével, ecsettel
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 2 m2/kg
Száradási idô (23 °C-on): 4-6 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 4-6 óra

lakk

20Kg

Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: vízzel max. 5%-ban
Kiadósság 1 rétegben: 5-6 m2/kg
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 24 óra

kiegészítô

Felhordás: ecsettel vagy hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: max. 10%
Kiadósság 1 rétegben: 2 m2/kg
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

A szilikátalapú NATURIT homlokzatfesték alapozója. Ásványi
eredetû vakolatokon, valamint beton, tégla, azbesztcement
felületekre használható. A régebben már mész-, vagy ásványi
festékkel festett felületek felújításához is megfelel alapozóként.

25Kg

Szilikát bázisú kiváló páraáteresztô képességgel rendelkezô fedôfesték.
Kiválóan alkalmas mûemléképületek, valamint meglévô ásványi
vakolattal rendelkezô homlokzati felületek felújítására, festésére.

NATURIT ALAPOZó

Kiszerelés
20Kg

NATURIT sZILIKáT ALAPú
hOmLOKZATfesTéK

beltér

ásváNyI BáZIsú hOmLOKZATfesTéKeK

27

beltér

úJ háZAK, éPÜLeTeK hOmLOKZATfesTéKe

héRA hOmLOKZATfesTéK és héRA KOLOR
hOmLOKZATfesTéK

kültér

Idôjárásálló, lég- és páraáteresztô homlokzatfesték, bevonata
a fal természetes szellôzését nem gátolja. Kiemelten ajánlott
új házak épületek homlokzatfestésére.

zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 5%
Kiadósság 1 rétegben: 8 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

lazúr

15L
5L

Kiszerelés

héRA fALfIX DIsZPeRZIós méLyALAPOZó

lakk

Beltéri fal és homlokzatfesték alapozója, mely egyenletes
nedszívó képességet biztosít az ásványi vakolatok,
betonfelületek, illetve új eternit alapfelületeknél.

kiegészítô

Felhordás: korongecsettel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: beltéren 1:5, kültéren 1:1
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

20L
5L
2L

Kiszerelés
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29

14L

5L

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 10-15%
Kiadósság 1 rétegben: 9 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

5L
15L

Kiszerelés
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DIsZPeRZIT KOLOR hOmLOKZATfesTéK
Ásványi vakolattal vakolt épülethomlokzatok (min. vH10 minôségû) továbbá egyéb kül- és beltéri betonfelületekre, új eternit
felületekre festésére használható.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 10%
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

kiegészítô

Kül- és beltérben egyaránt javasolt betonfelületekre
gyalogos közlekedéssel terhelt járófelületekre úgymint
lépcsôk erkélyek dekoratív megszépítésére, festésére.

beltér

Kiszerelés

Kiszerelés

héRA KOLOR BeTONfesTéK

kültér
zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 10%
Kiadósság 1 rétegben: 5 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

lazúr

Felhordás: ecsetttel hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 5% víz
Kiadósság 1 rétegben: 4 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

Ásványi vakolattal vakolt épülethomlokzatok (min. vH10 minôségû) továbbá egyéb kül- és beltéri betonfelületekre, új eternit
felületekre festésére használható.

lakk

Épülethomlokzatok lábazatainak festésére, kül és beltérben
egyaránt meglévô és új vakolt/simitott felületre valamint
betonfelületre is. Hosszú ideig tartó védelem.

DIsZPeRZIT hOmLOKZATfesTéK

Kiszerelés
10L
5L

héRA KOLOR LáBAZATfesTéK

31

beltér

TéLeN, NyáRON TAvAsZ

TheRmOTeK KOLOR vÍZLePeRgeTô véKONyvAKOLAT
DÖRZsÖLT és KAPART sTRUKTúRA

kültér

A THERMOTEK hôszigetelô rendszer befejezô vékonyvakolata
valamint hagyományos vakolatok színes fedôvakolata. Víz, fényés UV-álló tulajdonsága miatt rendkívül tartós felületet biztosít.

zománc

Felhordás: rozsdamentes acélsimitó és PVC müanyag simitó
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: higitást nem igényel
Kiadósság 1 rétegben: 2,5-3 kg/m2
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

TERRAKOTTA

BOROSTYÁN

TÛZOPÁL

GRÁNÁTKÔ

lakk

Rusztikus megjelenésû színes szemcsés dekorációs
vakolat a lábazatok védelmére.
Felhordás: rozsdamentes acélsimitó
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: nem szükséges
Kiadósság 1 rétegben: 4,5-5 kg/m2
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

kiegészítô

HOLDKÔ

lazúr

TheRmOTeK máRváNyDeKOR
LáBAZATI vAKOLAT

25Kg

Kiszerelés

RUBIN

32

SZÜRKE
ACHÁT

ZAFÍR

SMARAGD

ONIX

15Kg

Kiszerelés

33

15L

Kiszerelés

TheRmOTeK eXTRA eRôs RAgAsZTó
és sImÍTóTAPAsZ
A THERMOTEK homlokzati hôszigetelô rendszer
rendszerragasztója, mely alkalmas a polisztirol (EPS) lap
felragasztására valammint az üvegszövet háló felerôsítésére
beágyazására sima felületet biztosítva.
Felhordás: rozsdamentes acélsimitó
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: bekeverés 0,22 liter/1 kg száraz habarcs
Kiadósság 1 rétegben: 5-7 kg/m2
Csiszolhatóság (23 °C-on): 24 óra

beltér
kültér
zománc

A Trilak erre kínál megoldást a THERMOTEK homlokzati hôszigetelô rendszerével, amelynek alkotóelemei a
• Thermotek extraerôs ragasztó és simitótapasz – a homlokzati hôszigetelô
táblák/lapok falazatra való ragasztásához;
• Homlokzati hôszigetelô tábla/lap EPS 80 – MSZ EN 13163:2001 szerint;
• Thermotek extraerôs ragasztó és simitótapasz – a rendszer mechanika
megerôsítéséhez az üvegszövet beágyazáshoz, és a végsô felületképzô
vékonyvakolat elôkészítésére;
• Thermotek háló – a rendszer mechanikai megerôsítéséhez;
• Thermotek vékonyvakolat alapozó – az alapfelület kellôsítéséhez;
• Thermotek vízlepergetô vékonyvakolat – végsô színes felület képzéséhez.

lazúr

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: max 5-10% vizzel
Kiadósság 1 rétegben: 0,15 kg/m2
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

A növekvô háztartási költések mellett egyre fontosabb az energia gazdaságos
felhasználása. Ezen irányelvek mentén a legmarkánsabb megoldás lehet a
háztartások számára a házak vagy épületek homlokzati hôszigetelése.
A falakon keresztül az energia akár 20-25%-a képes távozni.

Összegezve, mit kinál a Trilak THERMOTEK
hôszigetelô rendszere:
•
•
•
•

lakk

Felhordásra kész színezett alapozó a vékonyvakolat
alapjainak elôkészítésére, mely fokozza a THERMOTEK
vékonyvakolatának tapadását az alapfelülethez, illetve
egyenletes nedszívó képességet bíztosít.

TheRmOTeK hôsZIgeTeLô ReNDsZeR:

Energiatakarékos, gazdaságos megoldást;
Esztétikus megoldást;
Idôtálló szépséget;
Garanciát a tartósságra legalább 5 évre.

kiegészítô

TheRmOTeK KOLOR vAKOLATALAPOZó

25Kg

Kiszerelés
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35

36
kiegészítô

Z O MÁ N C FEST É K E K

37
lakk

lazúr

zománc

kültér

beltér

OKKER
450

BARACK
440

SÁRGA
400

BARNA
501

VÖRÖS
800

BORDÓ
830

PIROS
820

NARANCS
480

ZÖLD
604

KÉK
701

ZÖLD
600

KÉK
700

ZÖLD
607

FEHÉR
100

KRÉM
420

SZÜRKE
200

TRINáT
mAgAsféNyÛ ZOmáNCfesTéK
Kül- és beltéri fa-, fémfelületek, speciális tulajdonságú,
vízlepergetô átvonó festéke. A felületre jutó nedvességet
taszítja, így késlelteti az átvont fémfelületek korrózióját,
illetve fafelületek korhadását.

kültér

KÉK
703

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra

zománc

ZÖLD
601

beltér

BARNA
500

lazúr

A hAZA KeDveNC ZOmáNCfesTéKe

BARNA
502

lakk

SZÜRKE
201

kiegészítô

FEKETE
300

20L
5L
2,5L
1L
0,5L
0,25L

Kiszerelés
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TRINáT seLyemféNyÛ ZOmáNCfesTéK

BARNA
501

BORDÓ
850

BARNA
502

FEKETE
300

TRINáT mATT ZOmáNCfesTéK

TRINáT KOLOR seLyemféNyÛ
fLeXIBILIs vAsTAgZOmáNC

Az idôjárás behatásainak ellenálló, kiválóan terülô matt
átvonó festék, kül- és beltéri fa-, fémfelületekre.

SZÜRKE
200

FEHÉR
100

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra

SÁRGA
400

KRÉM
420

OKKER
450

ZÖLD
600

Kiszerelés

kültér
zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra Kiszerelés

Kiszerelés

Kül- és beltéri fa-, fémfelületek, átvonó festéke.
A Trinát selyemfényû ﬂexibilis vastagzománc a festékek
következô generációját képviseli. Rugalmasan követi
a felület mozgását, vastagabb, húsos réteget alkot.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra
Kiszerelés

FEKETE
300

KÉK
701

PIROS
820

VÖRÖS
800

BARNA
504

ZÖLD
601

5L
1L

1L
2,5L
5L

PIROS
820

Kül- és beltéri fa-, fémfelületek, átvonó festéke.
A Trinát magasfényû ﬂexibilis vastagzománc a festékek
következô generációját képviseli. Rugalmasan követi
a felület mozgását, vastagabb, húsos réteget alkot.

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra

1L
5L

OKKER
450

TRINáT mAgAsféNyÛ fLeXIBILIs vAsTAgZOmáNC
és TRINáT KOLOR mAgAsféNyÛ
fLeXIBILIs vAsTAgZOmáNC

Kül- és beltéri fa- és fémfelületek dekoratív,
selymes fényû, kiválóan terülô bevonata.

40

SÁRGA
400

beltér

FEHÉR
100

lazúr

SZÜRKE
200

KÉK
701

lakk

ZÖLD
601

ZÖLD
601

kiegészítô

BARNA
502

SZÜRKE
200

5L
1L
0,25L

FEKETE
300

FEHÉR
100

41

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 5 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 5 óra

Kül- és beltérre egyaránt használható, szinte univerzális
tapadóképességû festék. Igen sokoldalúan alkalmazható: fa-,
fém- (horganyzott acél, alumínium) és mûanyagok (pl. PVC)
festésére, továbbá épülethomlokzatok és falfelületek, beton-,
cement-, új azbesztcement és gipszfelületek bevonására.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 6 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

Kiszerelés

1L

Kiszerelés

42

lakk

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 5 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 5 óra

Elsôsorban radiátorok, bojlerek, csôvezetékek bevonására
alkalmas átvonó festék. Kiválóan alkalmazható max. 100oC-os
hôigénybevételnek kitett felületekre, ahol rugalmas, jól tapadó,
ütésálló, magasfényû bevonatra van szükség.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 16 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): „Nedves a nedvesen”
3 órán belül, vagy 24 óra elteltével

kiegészítô

Kül- és beltéri PVC, fa-, fémfelületek, átvonó festéke.

TRINáT RADIáTORZOmáNC

Kiszerelés
5L
1L
0,5L

TRINáT AQUA KOLOR IDôJáRásáLLó
seLyemféNyÛ ZOmáNCfesTéK

lazúr

1L

5L
1L

Kiszerelés

TRINáT KOLOR UNIveRZáLIs fesTéK

kültér

Kül- és beltéri PVC, fa-, fémfelületek, átvonó festéke.

FEHÉR
100

zománc

TRINáT AQUA KOLOR IDôJáRásáLLó
mAgAsféNyÛ ZOmáNCfesTéK

BARNA
325-1

beltér

FEKETE
300

43

beltér

ZÖLD
601

kültér
zománc

Kiszerelés

VÖRÖS
800

SÖTÉTZÖLD
601

FEHÉR
100

SÖTÉTBARNA
502

BARNA
500

lazúr

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 8 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 8 óra (észtereket illetve ketonokat tartalmazó oldószerrel hígítható festékkel: 48 óra)

kiegészítô

FEKETE
300

lakk

Az oxidmentesített / kézi, vagy kézi-gépi csiszolt, St3
tisztasági fokozatú / zsírtalanított acél felületek korrózióvédô
alapozó festésére használható.

Kiszerelés
SZÜRKE
200

20L
5L
1L
0,5L

0,75L

SÁRGA
400

TRINáT KORRóZIógáTLó
ALAPOZó

EZÜST

44

PIROS
820

20L
5L
2,5L
0,75L
0,25L

FEHÉR
100

KALAPÁCSLAKK
FEKETE

BARNA
502

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 12 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 12 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 12 óra

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Kiadósság 1 rétegben: 8 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 10 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): „Nedves a nedvesen”
1 órán belül, vagy 48 óra elteltével

KALAPÁCSLAKK
EZÜST

FEHÉR
100

Fafelületek alapozó festésére, fémfelületek közbensô
festésére, kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Fémfelületre közbensô rétegként ajánljuk a TRINÁT
Korróziógátló alapozó után.

Gyorsan száradó fémfesték, alapozó és fedôfesték egyben,
akár közvetlenül a rozsdára. Kül- vagy beltéri vas, acél,
réz és alumínium felületek magasfényû alapozó és fedôfestéke. Külön alapozófesték használata nem szükséges.
Különösen ajánlott rozsdás felületek felújítására
pergô rozsda és laza festékrétegek eltávolítása után.

KALAPÁCSLAKK
BARNA

SZÜRKE
200

TRINáT UNIveRZáLIs ALAPOZó

TRINáT DeCOR fémfesTéK

Kiszerelés

FEKETE
300

45

beltér

TRINáT mesTeRALAPOZó

1L
5L

Kiszerelés

46

zománc
lazúr
lakk

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 18 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 48 óra

Kül- és beltéri fa-és fémfelületek felületi egyenetlenségeinek kitöltésére használható. Gyorsan szárad,
kemény, vízálló, könnyen felhordható és csiszolható.
Felhordás: Kenôkéssel egyszerre
max. 0,2 mm rétegvastagságban vihetô fel
Kiadósság 1 rétegben: 5 m2/liter
(0,2 mm-es rétegvastagságban)
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra
(max. 0,2 mm rétegvastagságban)

kiegészítô

Kül- és beltéri fa-, fémfelületek tükörfényes,
fénytartó, ellenálló átvonó festéke.

TRINáT mesTeRTAPAsZ

Kiszerelés
2,5L
1L
0,5L
200mL
125mL

TRINáT mesTeRZOmáNC

Kiszerelés
5L
0,75L

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 12 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 12 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 12 óra

kültér

Kiváló fedôképességû, nagy fehérségû, könnyen csiszolható
alapozófesték, kül- és beltéri fa- és fémfelületekre.
Fémfelületre közbensô rétegként ajánljuk a TRINÁT
korróziógátló alapozó után.
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SZÜRKE
200

FEHÉR
100

BARNA
504

VÖRÖS
800

ZÖLD
601

beltér

mINDeNRe Jó, De LegJOBB OTThON

FEKETE
300

TRIKOLOR seLyemféNyÛ KeRÍTésfesTéK

kültér

Kül-és beltéri faszerkezetek, kerítések, ajtók, ablakok,
továbbá vas és acélfelületek, korlátvasak selyemfényû
alapozó-és fedôfestéke.

zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra

BARNA
502

BARNA
501

lakk

Univerzálisan alkalmazható bel- és kültéri faszerkezetek
és fémszerkezetek átvonó festésére. Bevonata idôjárásálló,
matt, igen rugalmas, esztétikus.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén max. 5% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra

kiegészítô

ZÖLD
601

lazúr

TRIKOLOR AQUA mATT ZOmáNCfesTéK

2L
0,75L

Kiszerelés

VÖRÖS
800

48

FEKETE
300

SZÜRKE
200

FEHÉR
100

1L

Kiszerelés

49

FEKETE
300

SZÜRKE
200

FEHÉR
100

ZÖLD
602

ZÖLD
600

BARNA
500

SZATINÓBER
551

OKKER
450

SÁRGA
400

beltér

PIROS
821

sTANDOLIT RAPID OLAJfesTéK
fA feLÜLeTRe

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 20% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 15 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

2L

Kiszerelés
FEKETE
300

ZÖLD

fém feLÜLeTRe
1 Oxidmentesítés csiszolóvászonnal vagy csiszológéppel
2 Zsírtalanítás lakkbenzinnel puha törlôkendôvel
3 Korrózióvédó alapozás puhaszôrû laposecset, Trinát korróziógátló alapozó
4 Mélyedések kiegyenlítése spatulya, Trinát mestertapasz
5 Csiszolás, portalanítás csiszolópapír, portalanító ecset
6 Alapozó festés puhaszôrû laposecset, Trinát mesteralapozó, Trinát univerzális alapozó
7 Csiszolás, portalanítás csiszolópapír, portalanító ecset
8 Átvonó festés Trinát magasfényû / selyemfényû / matt zománcfesték, Trinát magasfényû
/ selyemfényû ﬂexibilis vastagzománc, Trinát Univerzális festék, Trinát Aqua idôjárásálló
magasfényû zománcfesték

lakk

Sokoldalúan alkalmazható kül- és beltéri fafelületek
festésére. Kiválóan használható iskolatáblák, ping-pong
asztalok bevonására.

50

kültér

sKOLATeX IsKOLATáBLA fesTéK

kiegészítô

0,75L
2,5L

Kiszerelés

zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: lenolajkencével, max. 4%-ban
Kiadósság 1 rétegben: 13 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

1 Rossz minôségû nem hordképes lazúr vagy festékréteg eltávolítása csiszolással,
festéklemaróval
2 Csiszolás a fa szálirányában, portalanítás csiszoló papír, portalanító ecset
3 Favédô beeresztés kültéri alkalmazás esetén Lazurán oldószermentes faanyagvédôszer
4 Szívóképesség kiegyenlítése, beeresztés* Lazurán félolaj
5 Mélyedések kiegyenlítése spatulya, Diszperziós mélyedéstapasz, Unikitt,
Trinát mestertapasz
6 Alapozó festés puhaszôrû laposecset, Trinát mesteralapozó, Trinát univerzális alapozó
7 Csiszolás, portalanítás csiszoló papír, portalanító ecset
8 Átvonó festés Trinát magasfényû / selyemfényû / matt zománcfesték, Trinát magasfényû / selyemfényû ﬂexibilis vastagzománc, Trinát Univerzális festék, Trinát Aqua
idôjárásálló magasfényû zománcfesték

lazúr

Kül- és beltéri fa- és fémfelületek bevonására szolgáló
környezetkímélô, gyorsan száradó olajfesték (ólmot nem
tartalmaz, környezetbarát).

*Csak erôsen szívó száraz fát vagy érdes csiszolatlan, esetleg fûrészelt fa felületet kell
beereszteni. 2 óra múlva a felületet töröljük vissza, majd hagyjuk egy napig száradni.
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52
kiegészítô

Lazúrok

53
lakk

lazúr

zománc

kültér

beltér

FEHÉR

MAHAGÓNI

A fAvéDeLem mesTeRe

SZÍNTELEN

DIÓ

FENYÔ

GESZTENYE

BOROVI
FENYÔ

TÖLGY

OLAJKÔRIS

* Közel 100 káprázatos színt érhet el színkeverés
segítségével a Lazurán selyemfényû vastaglazúr,
Lazurán Extra tartós vastaglazúr, Lazurán kolor
krémlazúr termékekkel.

beltér

KONYAK

LAZURáN seLyemféNyÛ vAsTAgLAZúR*

CSERESZNYE

VÖRÖSFENYÔ

kültér

A Lazurán selyemfényû vastaglazúr áttetszô, selymes fényû
védôfilmet képez a felületen. Kiemeli a fa erezetét és hosszú
idôn át védi a fát az idôjárás, különösen a napfény káros
hatásaitól.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 13 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra

zománc

TEAK

lazúr

PALISZANDER

lakk

FENYÔZÖLD

kiegészítô

MOHAZÖLD

ÉBEN

5L
2,5L
0,75L

Kiszerelés
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0,75L
2,5L
5L
20L

Megmunkált vagy kéreg-és háncsmentes, egészséges, légszáraz faanyagoknak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok, stb.) kékpenészszel, farontó gombákkal (könnyezô házigomba, fenyô lemezestapló,
pincegomba, házi kéreggomba, elszinezôdést okozó gombák, stb)
és rovarokkal szembeni megelôzô védelmére szolgál. A faanyag
rostjai közé mélyen beszívódik,azokon erôsen megtapad.
Használatát kültéri, vagy nedvességnek kitett helyeken ajánljuk.
A fa felületén filmréteget nem képez, az erezet látható marad.
Felhordás: ecsettel, mártással
Javasolt rétegszám: 2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra
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LAZURáN OLDósZeRmeNTes fAANyAgvéDôsZeR

beltér
kültér
zománc
lazúr

LAZURáN UNIveRZáLIs fAANyAgvéDôsZeR

Kiszerelés

Vizes alapú megelôzô faanyagvédôszer, fenyô és lombos faanyagoknak
kékpenész, farontó gombák és rovarok elleni tartós védôszere. Megmunkált
vagy kéreg- és háncsmentes, egészséges, légszáraz faanyagoknak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok stb.) kékpenésszel, farontó gombákkal és
rovarokkal szembeni megelôzô védelmére szolgál. A faanyag rostjai közé
mélyen beszívódik, azokon erôsen megtapad. A szer külsô és belsô térben
egyaránt használható. A fa felületén nem képez filmréteget, a fa erezete
látható marad.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, mártással, telítéssel
Hígíthatóság: A beállított hatóanyag-tartalom miatt nem megengedett.
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Kiszerelés
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

lakk

0,75L
2,5L

Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, kertibútor olajjal átitatott ronggyal
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 16 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 48 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra

kiegészítô

Felhordás: ecsettel, mártással
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

Kertibútorok önálló védôanyaga. Ajánljuk még kül- és beltéri
fafelületek pórustömítésére, különösen ott, ahol világos lazúrral
kerül átvonásra. Alkalmas olajfestékek hígítására is.

0,75L

Kül- és beltéri fafelületek beeresztésére, hidrofóbizáló/víztaszító pórustömítésére, olajfestékek hígítására szolgál.

LAZURáN Uv-áLLó KeRTIBúTOR OLAJ

5L
1L

LAZURáN féLOLAJ BeeResZTô és TÖmÍTô és
LAZURáN LeNOLAJKeNCe BeeResZTô és TÖmÍTô
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TEAK

PALISZANDER

DIÓ

FENYÔZÖLD

* Közel 100 káprázatos színt érhet el színkeverés
segítségével a Lazurán selyemfényû vastaglazúr,
Lazurán Extra tartós vastaglazúr, Lazurán kolor
krémlazúr termékekkel.

LAZURáN mAgAsféNyÛ vAsTAgLAZúR

LAZURáN eXTRA TARTós vAsTAgLAZúR*

A Lazurán magasfényû vastaglazúr áttetszô, magas fényû
védôfilmet képez a felületen. Kiemeli a fa erezetét
és hosszú idôn át védi a fát az idôjárás, különösen
a napfény káros hatásaitól.

Kül-és beltéri fafelületek (ajtó, lambéria, kerti bútor stb.)
bevonására alkalmas. A lazúr áttetszô védôfilmet képez a fa
felületen, és hosszú idôn át védi a fát az idôjárás, különösen
a napfény káros hatásától.

A Lazurán Terasz lazúr áttetszô selyemfényû védôfilmet képez a
felületen, kiemeli a fa erezetét és hosszú ideig védi a fát az idôjárás,
különösen a napfény káros hatásaitól. A csúszásgátló hatása miatt
beltéri és kültéri fa járófelületek dekoratív bevonására ajánljuk.

A Lazurán vékonylazúr mélyen beszívódik a farostok közé,
kiemeli a fa eredeti erezetét, növeli a fafelület víztaszító hatását.
Kül-és beltéri fafelületek dekoratív bevonására ajánljuk.
SZÍNTELEN

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 6 óra

FENYÔ

0,75L
2,5L

Kiszerelés

FENYÔZÖLD

lazúr

LAZURáN TeRAsZ LAZúR

Kiszerelés

PALISZANDER

DIÓ

TÖLGY

TEAK

GESZTENYE

MAHAGÓNI

OLAJKÔRIS

FEHÉR

FENYÔ

TEAK

PALISZANDER

0,75L

0,75L

LAZURáN véKONyLAZúR

2,5L
0,75L

Kiszerelés

Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, mártással
Javasolt rétegszám: 1
Hígíthatóság: a termék alapos
felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 16 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra

zománc

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: szükség esetén max. 3% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 6 óra

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 13 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra
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MAHAGÓNI

TÖLGY

beltér

GESZTENYE

TEAK

BOROVI
FENYÔ

lakk

MAHAGÓNI

FENYÔ

kiegészítô

FENYÔ

SZÍNTELEN

kültér

FEHÉR

59

beltér

* Közel 100 káprázatos színt érhet el színkeverés
segítségével a Lazurán selyemfényû vastaglazúr,
Lazurán Extra tartós vastaglazúr, Lazurán kolor
krémlazúr termékekkel.

sZÍNKeveRés sZÍNeI

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 13 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra
Kiszerelés

0002

0003

0006

0007

0009

0010

0011

0012

0019

0024

0025

0026

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0037

0039

0040

0045

0046

0048

0049

0058

0065

0066

0073

0085

0086

0088

0096

0102

0109

0122

0123

0124

0125

0126

0130

0131

0132

0133

0134

0145

0146

0147

1706

1707

1711

0017

0041

0042

0104

0105

0107

0127

0128

0129

0135

0136

0139

0141

0142

0148

0149

0150

1072

1703

1704

1735

1754

1761

1762

1763

5L

Kiszerelés
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Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: a vizes bázisú termék
felhordásra kész, hígítást nem igényel
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra

PALISZANDER

DIÓ

TÖLGY

TEAK

1705

lakk

Univerzálisan alkalmazható bel- és kültéri faszerkezetek
impregnáló színezésére. Kiváló színeivel kiemeli a fa erezetét,
bevonata mérsékelten idôjárásálló és páraáteresztô. A különbözô
színek egymással korlátlanul keverhetôk.

kiegészítô

TRIKOLOR KeRITésLAZUR

lazúr

1L

0043

0014

kültér

A Lazurán Kolor krémlazúr áttetszô, selymes fényû védôfilmet
képez a felületen. Kiemeli a fa erezetét és hosszú idôn át védi a fát
az idôjárás, különösen a napfény káros hatásaitól. Kül-és beltéri
fafelületek, épületek díszítôelemei, lambéria, eresz alatti és függô
fafelületek dekoratív bevonására ajánljuk.

zománc

LAZURáN KOLOR KRémLAZúR*

TeRmésZeTes sZÍNeK
2001

MAHAGÓNI

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

* Közel 100 káprázatos színt érhet el színkeverés segítségével a Lazurán selyemfényû vastaglazúr, Lazurán Extra tartós
vastaglazúr, Lazurán kolor krémlazúr termékekkel.

61

62
kiegészítô

Lakkok

63
lakk

lazúr

zománc

kültér

beltér

beltér

sZeReTJÜK A fáT

LAZURáN PARKeTTLAKK mAgAsféNyÛ

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígíthatóság: Lazurán Univerzális parkettlakk hígítóval
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 1 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

0,75L
5L

Kiszerelés

64

zománc
lazúr

5L
0,75L

lakk

Natúr parketta illetve fa felületek lakkozására ajánljuk. Ezen kívül már
elôzôleg lakkozott, felújítandó hajópadló, parketta-és fafelület, valamint
egyéb beltéri fafelületek dekoratív bevonásához (fenyô és keményfa
fajták) alkalmazható. A bevonat a háztartásban elôforduló
vegyszereknek ellenáll.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés
után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 8 óra
Kiszerelés
Csiszolhatóság (23 °C-on): 8 óra

kiegészítô

Új és felújított parketta felületek lakkozás elôtti beeresztésére
szolgál. Mindamellett, hogy gazdaságosabbá teszi a
parkettalakkok alkalmazását, használatával már két
lakkréteggel is tartós bevonat nyerhetô.

LAZURáN PARKeTTLAKK seLyemféNyÛ

20L
5L
0,75L

LAZURáN PARKeTTALAKK ALAPOZó

kültér

Natúr parketta illetve fa felületek lakkozására ajánljuk. Ezen kívül már
elôzôleg lakkozott, felújítandó hajópadló, parketta-és fafelület, valamint
egyéb beltéri fafelületek dekoratív bevonásához (fenyô és keményfa
fajták) alkalmazható. A bevonat a háztartásban elôforduló
vegyszereknek ellenáll.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés
után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 8 óra
Kiszerelés
Csiszolhatóság (23 °C-on): 8 óra
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0,75L
5L

Kiszerelés

66

beltér
kültér
zománc
lazúr
lakk

Felhordás: ecsettel, kefével
Javasolt rétegszám: 3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 6 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra

Univerzálisan alkalmazható, beltéri fafelületek (pl: fatáblák, lambériák,
bútorok, fakorlátok, stb.) dekoratív lakkozására ajánljuk. Bevonata
mérsékelten idôjárásálló. A felület megújítása idôszakonként ajánlott.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: Kezeletlen fa esetén elsô rétegként
5% vízzel hígított lakkot ajánlunk
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 1 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 4 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2-4 óra
Kiszerelés
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra

kiegészítô

Parketta, fapadló illetve beltéri fafelületek dekoratív lakkozására
ajánljuk. Alkalmazásával gyorsan igénybe vehetô bevonatot
kapunk. Új és régi felületen egyaránt használható.

LAZURáN AQUA UNIveRZáLIs LAKK

0,75L

LAZURáN AQUA seLyemféNyÛ
gyORsAN sZáRADó PARKeTTLAKK

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: Lazurán Univerzális parkettlakk hígítóval
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 6 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 8 óra
Kiszerelés
Csiszolhatóság (23 °C-on): 8 óra

2,5L
0,75L

0,75L

Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, kefével
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 6 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra

Parketta, hajópadló, egyéb beltéri fa járófelületek lakkozására ajánljuk. A LAZURÁN Kopásálló kétkomponensû parkettlakk rendszer
„A” komponense csak a LAZURÁN Kopásálló kétkomponensû
parkettlakk „B” komponensével együtt használható.

3,5L
1L
0,63L

Parketta, fapadló illetve beltéri fafelületek dekoratív lakkozására
ajánljuk. Alkalmazásával gyorsan igénybe vehetô bevonatot
kapunk. Új és régi felületen egyaránt használható.

LAZURáN mAgAsféNyÛ KOPásáLLó
KéTKOmPONeNsÛ PARKeTTLAKK A/B

21L
3L
1,87L

LAZURáN AQUA féNyes
gyORsAN sZáRADó PARKeTTLAKK
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LAZURáN seLyemféNyÛ BúTORLAKK

Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, épületszerkezetek,
lambériák, nyílászáró szerkezetek, és egyéb
használati tárgyak bevonására.

Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, pl. székek, szekrények,
polcok, lambériák, stb. lakkozására szolgál. A bevonat a
háztartásban elôforduló vegyszereknek ellenáll.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után
felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 24 óra

1L

Kiszerelés
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Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra

beltér
kültér
zománc
lazúr

TRINáT LAKK seLyemféNyÛ

kiegészítô

0,5L
1L
5L
20L

Kiszerelés

Felhordás: ecsettel, szórópisztollyal
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra
Kiszerelés
Csiszolhatóság (23 °C-on): 24 óra

lakk

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után
felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 24 óra
Csiszolhatóság (23 °C-on): 24 óra

Elsôsorban tartósan vízbe merülô nyers, vagy pácolt fafelületek, (pl.
csónakok) fából készült szerkezetek, egyéb kültéri és beltéri igénybevételnek kitett fafelületek védelmére szolgál. Poliészterbôl készült
csónakok lakkozására is kitûnôen megfelel.

2,5L
0,75L

Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, épületszerkezetek,
lambériák, nyílászáró szerkezetek, és egyéb
használati tárgyak bevonására.

LAZURáN mAgAsféNyÛ CsóNAKLAKK

Kiszerelés
0,75L

TRINáT LAKK mAgAsféNyÛ
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70
kiegészítô

E gy é b k i e g é s z í t ô k

71
lakk

lazúr

zománc

kültér

beltér

NARANCS
480

TÛZPIROS
820

VÖRÖS
800

ZÖLD
601

AQUAKOLOR sZÍNeZôPAsZTA
Kiváló minôségû színezôpaszta és festék. Kül- és beltéri
diszperziós fal és homlokzatfestékek színezésére korlátlan
mennyiségben használható. Önmagában is alkalmazható
homlokzat- és falfesték.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 4 óra

LILA
790

KÉK
700

PARKeTTLAKK hÍgÍTó
A Lazurán Parkettlakk Hígító kiválóan alkalmas poliuretán filmet
képezô parkettlakkok hígításához, így a LAZURÁN Kopásálló
kétkomponensû parkettlakkhoz (Prolux).

FEKETE
300

Kiszerelés
5L
1L

Kiszerelés
125mL
0,5L

beltér

ZÖLD
600

kültér

BARNA
500

zománc

BARACKSÁRGA
490

NAPSÁRGA
401

OKKER
450

lazúr

SÁRGA
400

KARAMELL
550

TRINáT sZINTeTIKUs hÍgÍTó

kiegészítô

lakk

Alkalmas lakkbenzin hígítású termékek utólagos hígítására,
illetve a hozzájuk használt szerszámok tisztítására.

5L
1L

Kiszerelés
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• 	 Speciális

felhasználásra

•

Vizes diszperziós
fal- és homlokzatfestékekhez

• 	 Lakkokhoz,

ill. favédelemhez
kapcsolható festékek
festôhengerek

74

FESTÔHENGER VELÚR, 10 CM, 25 CM, 18 CM
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FALFESTÔ HENGER, 18 CM, 25 CM
FALFESTÔ HENGER, 18 CM, 25 CM TÖMÖTT
FESTÔHENGER NYLON, 18 CM, SZÁLHOSSZÚSÁG 8 MM
LAKKHENGER – FINOM 12 cm

•
•

•
•

•

beltér
kültér

Olajfesték
Standolit olajfesték
rapid

Kétkomponensû
parkettlakk

•

•
•
•

•

•

•

•

FLOCK-HENGER 10 CM (BÁRSONY), MINDKÉT OLDALON KEREKÍTETT
FESTÔHENGER PERLON, 10 CM
FESTÔHENGER VESTAN, 25 CM, NYÉLLEL

•

•
•

•
•

FESTÔHENGER VESTAN, 25 CM, NYÉLLEL ÉS RÁCCSAL

Latex festékek
Héra prémium
(selyemfényû, matt)

Lazúrok
Lazurán

•

LAKKOZÓ KÉSZLET (SZIVACSHENGER 10 CM+TÁLCA+NYÉL)
•

•

•

•

•

FESTÔHENGER EXTRA MINÔSÉGÛ POLIAMID, 18 CM, 25 CM, TÖMÖTT

•
•

zománc

•

SZIVACSHENGER, 5 CM, 10 CM-ES NAGYON FINOM
SZIVACSHENGER, 10 CM DUPLÁN LEKEREKÍTETT
FESTÔHENGER MIKROSZÁLAS, 10 CM, 18 CM, 25 CM

•

•
•

lazúr

•

•
•

Tapéta felvitelhez

•

Oldószer hígítású
alapozók, zománcok,
lakkok
Trinát

Vizesbázisú zománcok, lakkok
Trinát Aqua,
Lazurán extra tartós,
vastaglazúr, Trikolor
Aqua, Lazurán Aqua
gyorsan száradó parkettlakk, Bútorlakk,
Univerzális lakk

•

Szilikon festékek
Modakril szilikon
(Uniszil), Modaszil

•

Szilikát festékek
Héra páraáteresztô,
Naturit szilikát

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

lakk

(mázoló)

•

•

•

•

kiegészítô

• 	Vizes festékekhez

•
•

Mélyalapozók
Diszperzit alapozó,
Héra Falfix

•

SZÖGLETES MENNYEZETKEFE, 7x17 CM MÛSZÁL
RADIÁTOR ECSET, 1 1/2", 2", 2 1/2"

festékekhez

Homlokzatfestékek
Modakril, Héra külsô

AKRIL ECSET, 2”, 2,5”

• 	 Oldószeres

•
•

LAPOSECSET KÉK MÛANYAG NYÉLLEL 20, 30, 40, 50, 60, 70 MM
LAPOSECSET – KÍNAI SÖRTE, 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4"
FESTÔECSET FA NYELÛ DUPLA, 1", 1,5", 2", 2,5", 3"

festôhengerek

Diszperziós festékek
(belsô)
Héra, Diszperzit

Mészfesték
Fresco

ecsetek

•
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BALATON

GYÔR

MECSEK

BUDAPEST

Hogy a tapéta mintázata megmaradjon, használja a következô festékeket:
Héra Prémium (KOLOR) selyemfényû festék,
Héra Design selyemhatású festék,
Héra Design metálhatású festék.
30nm2
50nm2

Kiszerelés

TAPéTáZó KésZLeT

MISKOLC

kültér

Az erôsen igénybevett beltéri falfelületek (mészvakolat, beton, azbesztcement, betonyp, gipszperlit és gipszkarton), bevonatának felépítésére
alkalmas, üvegszövet felragasztására szolgál. Kiválóan alkalmazható irodák,
üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, kórházak, lépcsôházak, mennyezetek
stb. felületének kialakítására. Az üvegszövet erôsítésû, rugalmas bevonat
kiváló repedésáthidaló képességû, hézagmentes felületet biztosít.
Javasolt rétegszám: 0,3-0,4 kg/m2, rétegenként
Hígíthatóság: alapozáshoz vízzel, max. 1:1 arányban
Kiadósság 1 rétegben: 2,5-3 m2/kg
Száradási idô (23 °C-on): 5 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 24 óra
Kiszerelés

PROgOLD CsemPeRAgAsZTó

zománc

Speciális tulajdonságok:
Héra latex prémium selyemfényû falfestékkel átfestve antisztatikus,
pormentes felület érhetô el. Magas repedésáthidaló tulajdonság.

MÁTRA

lazúr

Elsôsorban közintézmények, kórházak, irodák, lépcsôházak,
nagy igénybevételû felületek bevonatának ajánljuk.

PROgOLD WALTeX RAgAsZTó* és
PROgOLD WALTeX POR ALAPú RAgAsZTó**

20Kg*
0,5Kg**

WALTeX és PROgOLD
ÜvegsZÖveT TAPéTáK

beltér

BAKONY

lakk

Nem csak hagyományos építôipari alapokra, hanem egészen sima
felületekre, pl. csempére is kiválóan alkalmas, így a régi, felújításra
szoruló csempefelület leverés nélkül átcsempézhetô.
Beltéri burkolatokhoz, vakolatra, csempére, betonra, gipszkartonra.
Különleges elônye, hogy átmelegedett falfelületek esetében is
(melegvíz-csô, kémény, stb.) tartós és szilárd kötést biztosít.

kiegészítô

Felhordás: Alapos felkeverés után fogazott glettvassal. A ragasztó
felhordása után a csempét 10 percen belül a helyére kell illeszteni.
Kiadósság 1 rétegben: 1-1,5 m2/kg

6Kg

Kiszerelés
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4L
30Kg

Kiszerelés
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beltér
kültér
zománc

Kiszerelés

PROgOLD mODeLLgIPsZ
Mészhabarcs vakolat hibajavítására, 2-5 cm törés mélységig
használható. Vízzel keverve 5 percen belül megköt,
gyorsan szárad.

lakk

PROgOLD DeKO sImÍTóTAPAsZ
Homlokzat- és falfelületek (mészvakolat, beton, gipsz,
tégla, stb.) felületi egyenetlenségeinek kitöltésére szolgál.
Használatával könnyen, gyorsan sima falfelület érhetô el.
Felhordás: Rozsdamentes kézi simítószerszámmal
5 °C felületi hômérséklet felett.
Hígíthatóság: amennyiben szükséges, max. 5% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 2 m2/kg (1 mm-es rétegvastagságban)
Száradási idô (23 °C-on): 7 óra

Felhordás: spaknival, glettvassal
Javasolt rétegszám: alapfelülettôl függôen

kiegészítô

0,5L

Kiszerelés

lazúr

PROgOLD DeKO PORgLeTT
Homlokzati felületek (mészvakolat, legalább 14 napos beton, könnyûbeton, gipsz, tégla illetve vakolat) felületi egyenetlenségeinek kitöltésére,
kiegyenlítésére valamint kül-, és beltéri homlokzatok összefüggô, nagy
felületeinek a festés elôtti simítására
Felhordás: rozsdamentes acélsimítóval
Javasolt rétegszám: alapfelülettôl függôen max 5mm/réteg
Hígíthatóság: bekeverés 0,3-0,4 literréteg száraz anyag
Kiadósság 1 rétegben: 1,5 m2/kg (1 mm rétegvastagságban)

25Kg
5Kg

PROgOLD UNIKITT mesTeRTAPAsZ
Kül- és beltéri fa- és falfelületek egyenetlenségeinek kitöltésére
egyaránt használható. Gyorsan szárad, kemény,
könnyen csiszolható felületet biztosít.
Felhordás: kézi simítószerszámmal
Hígíthatóság: szükség esetén max. 3% vízzel
Kiadósság 1 rétegben: 2 m2/kg (0,5 mm rétegvastagságban)
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óra

25Kg

0,5L

Kiszerelés

PROgOLD TÜKÖRgLeTT
Univerzálisan alkalmazható beltéri fal- és mennyezetfelületek egyenetlenségeinek kitöltésére, gipszkarton lapok felületi glettelésére, gipszblokk
falazóelemek ragasztására, hézagolására. Nagy felületeken is hatékonyan
használható, egyenletes alapot ad, sima, kemény és könnyen csiszolható,
szép, fehér felületet biztosít. Vastagabb (0–6 mm-es) rétegben sem repedezik.
Felhordás: símítószerszámmal
Hígíthatóság: 5 kg (Tükörgletthez 2,6 liter víz szükséges)
Használatbavételi idô (23 °C-on): bekeverés után szobahômérsékleten
75 percig használható
Kiszerelés

Kiszerelés
10Kg

PROgOLD DIsZPeRZIós méLyeDésTAPAsZ
Fal- és fafelületeken lévô repedések, lyukak, megsérült élek
kitöltésére. Kemény, könnyen csiszolható felületet biztosít.
1 cm rétegvastagságig repedésmentesen szárad.
Felhordás: kézi simítószerszámmal
Hígíthatóság: szükség esetén max. 3% vízzel
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra (0,5 mm rétegvastagságban),
12 óra (5 mm rétegvastagságban),
24 óra (10 mm rétegvastagságban)
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UNIveRZáLIs
Kés

fesTôheNgeRNyéL

CsôfesTô
heNgeR

TAPéTáZó OLLó

fesTôheNgeRNyéL

fALfesTô
heNgeR

TAPéTáZó
Kefe

fesTôeCseT
fANyeLÛ

fesTôeCseT
KéK mÛANyAg
NyéLLeL

AKRILeCseT

LAPOseCseT
KÍNAI sÖRTe

fesTôeCseT
OváLIs

TAKARó fóLIA

RAgAsZTósZALAg

CsOmAgOLó
sZALAg

fesTôeCseT
Pes mIX

beltér

meNNyeZeTKefe

kültér

fesTôheNgeR
NyLON

mAsZKOLó
fóLIA

fesTôTáLCA
TAKARóPAPÍR

RáCsOs
sZALAg

méRôsZALAg

méRôsZALAg

zománc

fesTôheNgeR

fesTôheNgeR
mIKROsZáLAs

fesTôheNgeR
sAROKheNgeR
vesTAN NyéLLeL
és RáCCsAL

fesTôRáCs

CsePegTeTôRáCs
fém

fLOCK-heNgeR

eXTRA eRôs
sZÖveTsZALAg

lazúr

fesTôheNgeR
veLúR

fesTôheNgeR
vesTAN NyéLLeL

fesTôvÖDÖR

LAKKheNgeR

TAPéTáZó
vARRATheNgeR
fesTôsPATULyA

fesTôsPATULyA

KeveRôsZáR

lakk

fesTôheNgeR
PeRLON

LAKKOZó
KésZLeT

TeLesZKóPOs
hOssZABÍTó
KINyOmóPIsZTOLy

gLeTTeLô PvC

gLeTTeLô
sAváLLó ACéL

kiegészítô

sZIvACsheNgeR

hOssZABÍTó RúD
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71	Egyéb kiegészítôk
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Tartalomjegyzék

A színtájékoztató nyomdai úton készült, ezért a tervezésnél figyelembe
kell venni, hogy a papírra nyomott színek és a kész festék között árnyalati
különbségek lehetnek, vagy optikailag eltérô benyomást kelthetnek.
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TRILAK Festékgyártó Kft.
H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Vevôszolgálat: (36-1) 421-6141
Fax: (36-1) 421-6236
www.trilak.hu

