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NEOTEX 
Beltéri falfesték 

MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Polivinilacetát-polimer-diszperzió alapú, pigmentet, töltőanyagot, speciális adalékanyagokat 
tartalmazó vizes latex  falfesték. 
BTO 2430110000 
 
Választék:  

NEOTEX falfesték fényes fehér 
 NEOTEX falfesték selyemfényű fehér 
 NEOTEX falfesték matt fehér 
              NEOTEX falfesték megrendelés szerinti szinben 
Alkalmazási terület: Elsősorban nagy igénybevételnek kitett középületek, bankok, irodaházak, szállodák, 
továbbá kórházak üvegszövettel erősített fal- és mennyezet-felületeinek a festésére alkalmas. 
Felhordható vakolatra, betonra, gipszkartonra, fára stb. is. 
A NEOTEX bevonat tartós, kopásálló, rugalmas, könnyen tisztítható, fertőtleníthető, biztosítja a fal természetes 
lélegzését. 
Ecseteléssel, hengerezéssel és szórással hordható fel. 
 
Minőségi jellemzők: 
 

Jellemző Matt Selyemfényű Fényes 

Külső Fehér homogén eloszlású szuszpenzió 

Sűrűség 
20ºC-on, g/cm3 1,45-1,55 1,45-1,55 1,3-1,4 

Nem illó anyag (MSZ ISO 1515) 
120ºC, 1ó, %, min. 60 60 58 

pH 7 7 7 

Száradási idő (MSZ ISO 1517) 
20ºC-on, perc, min 

porszáraz 
30 30 30 

Átfesthetőség 
20ºC-on, óra, min 1 1 1 

Bevonat egyenletes 

Kiadósság(MSZ 9650/22): 
m2/kg  6-8 7-8 8-9 
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Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.   
FAGYVESZÉLYES! Csak 5 oC hőmérséklet felett tárolható. 
 
Csomagolás: 16 literes műanyag vödörben. 
 
Alkalmazás: A NEOTEX falfestéket az üvegszövettel megerősített, megszáradt felületre – szükség esetén 
portalanítás - után kell felhordani. 
Az első réteg felhordásakor a festéket kb. 15 % vízzel javasoljuk hígítani, a második rétegnél 5-10 % hígítást 
célszerű alkalmazni. 
A második réteget kb. 1 óra száradási idő után lehet felhordani. 
A NEOTEX hengerezéssel, ecseteléssel, és szórással is felhordható. 
Festéskor a légtér és a festendő felület hőmérséklete is + 5ºC fölött legyen. 
 
Egyéb falfelületeken való alkalmazás esetén a régi laza festékrétegeket, enyves festékeket el kell távolítani. A 
por- és szilárd szennyeződésektől mentes, száraz felület szükséges. A felület hibáit, egyenlőtlenségeit ki kell 
javítani. 
A megfelelően előkészített felületre az első réteg festésénél 25%-os, a második rétegnél kb. 10-15 %-os hígítást 
célszerű alkalmazni. 
Szükség esetén a NEOTEX falfesték színezhető pl. Emfix színezőpasztával. 
A munkaeszközöket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.  
A NEOTEX falfesték bevonat a festést követően két hét elteltével tisztítható, fertőtleníthető. 
 
Hígítás: Vízzel 
 
Tűzvédelmi előírás: IV. Mérsékelten tűzveszélyes 
 
Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot egészségre káros mennyiségben nem tartalmaz 
 
VOC tartalom: 15 g/l 
 
 
 
2015. 
 
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem 
lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a 
közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk. 

 


