
Hatékony egészségügyi védelem!
Hibridfunkciós falfesték 
…széles színválasztékkal!

LUCITE® MultiResist PRO
Ξ Penészálló védőfesték
Ξ Baktérium és csíramentes bevonat (MRSA)
Ξ Károsanyagoktól mentes - nem tartalmaz 

biocid, károsító hatóanyagogkat

LUCITE® – Az én márkám, az én sikerem!

Konzerválószert nem tartalamazKonservierungsmittelfreiKonservierungsmittelfrei
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Penészálló

Baktériumoknak ellenálló

Allergiásoknak 
különösen ajánlott



Ξ Akril-ásványi kötőanyagkombinációs 
nemesen matt  megjelenésű beltéri 
falfesték. Baktériumokra és penészre 
érzéketlen.

Ξ Konzerválószermentes falfesték – 
allergiát okozó, a felületből kioldódó és 
környezetkárósító hatóanyagok nélkül. 
Különösen műtők, kórtermek, rendelők 
festésénél kiemelkedően hasznos.

Ξ Ideálisan használható minden érzékeny 
beltéri falfelületen

Lényegesebb  termékelőnyök: 
Ξ Oldószer- és lágyítószer mentes

Ξ Ködképző anyagoktól mentes

Ξ Magas páradiffúziós képessége védi a 
felületet annak penészedésétől

Ξ A bevonat filmje hosszútávon megőrzi 
alkális tulajdonságát ( hosszútávú védelem)

Ξ Festékfilm je állandó, magas pH-értékű

Ξ Szilikát festékekkel szemben nincs maró 
hatása

Ξ Filmje MRSA kórházi baktériumtörzsnek 
bevizsgáltan ellenáll ( Műszaki minősítés)

Ξ Szagmentesen szárad

Ξ A DIN EN 13300 szerint:  1.o. fedőképesség 

Konzerválószer mentes és csíraálló 
Hibrid falfesték az egészségügy, vendéglátás területén

LUCITE® MultiResist PRO

A különféle környezeti szennyeződések emberi szervezetre gyakorolt hatása folyamatosan növekszik, 
mely különösen lényeges az egészségügy és vendéglátás területén. Ennek megfelelően az arra érzékeny 
beltéri területeken felelősen kerülni kell a falfelületekre rakódott szennyezőanyagok megtelepedését a 
nélkül, hogy az alkalmazott festék akár csak a felhordás alatt, vagy száradása közben, ill. végső 
kikeményedése után az egészségre káros hatást gyakorolna. Mindemellett a festéknek tartania kell a 
megfelelő felhordhatóság és felületi minőség követelményeit is.

A LUCITE® MultiResist Pro gyártása alatt semmilyen káros hatóanyag nem kerül felhasználásra így az 
teljes mértékben ajánlható allergiások számára is. A termék nem tartalmaz káros anyagokat, mégis 
magas penész- és baktériumimmunitással rendelkezik – így annak dobozán veszélyes anyagokra való 
utalás sincs!



Minden higiéniára érzékeny területre, 
különféle célokra.

LUCITE® MultiResist PRO

Beltéri helységek, magas baktériumterheléssel

mint pl. kórházak, rendelők és laboratóriumok

LUCITE® MultiResist Pro hibrid falfesték, mely ellenálló az 
agresszív „MRSA” baktériumtörzsekkel szemben is. 
A festett falfelület szennyeződésének veszélye elenyésző.

A termék bevizsgálásai, minősítései 
független vizsgálati intézetektől:
Vizsgálati jegyzőkönyv a JUS Z 2801:2012 szerint: 
MRSA kórházi baktériumoknak ellenálló.

Vizsgálati jegyzőkönyv a termék gombaálló 
hatásáról, penész-szennyezés ellen.

Vizsgálati jegyzőkönyv a  DIN EN ISO 2812-1 
szerint: fertőtlenítő szerekkel szemben elleálló.

Vizsgálati jegyzőkönyv: élelmiszeripari 
engedély beltéri falfelületek festésére.

Vizsgálati jegyzőkönyv az ISO 181842014-09 
szerint: 
Burok nélküli vírusoknanak  ellenálló.



Beltéri helységek, magas páraterheléssel
mint pl. fürdőszobák, konyhák,gasztronómia, 
élelmiszerfeldolgozó üzemek

LUCITE® MultiResist Pro abszolút vízgőzáteresztő, az 
ásványi összetételéből adódóan kiváló légnedvesség-
csere alakul ki a falszerkezet és a beltéri légtér között. 
Ennek megfelelően a helységben létrejövő páratartalom 
nem tud a falfelületen kondenzálódni, így a falak 
szárazak és lélegzőek maradnak, azon nem tudnak a 
gomba és penészcsírák megtelepedni.

Nyugdíjas otthonok, betegápolás területe

Az időskorral járó immunrendszer gyengülés miatt, a 
festékekből kiáramló károsnyagok különösen 
megterhelőek lehetnek.

Érzékeny beltéri területek

 mint pl. óvodák, iskolák, privát lakóházak 
( gyermek- és hálószobák).

A gyermekeket az átlagot meghaladó különféle 
allergiaokozók sújtják, mivel ők sokkal 
érzékenyebbek a szennyeződést okozó 
anyagokra mint a felnőttek.

Élelmiszerfeldolgozó üzemek
mint pl. gasztronómia, üzemi konyhák, 
sütödék stb.

Az élelmiszer-feldolgozó létesítményekben csak 
olyan biztonságos termékek engedélyezettek, 
amelyeket az összetételük, valamint az 
egészségügyi kockázatot jelentő összetevők 
szempontjából bevizsgáltak.



A „Hightech” nedvességszabályozásának 
köszönhetően, ellenáll a penésznek és a 
baktériumnak

LUCITE® MultiResist PRO

Acrylat-Mineral-Hybrid 
kötőanyag rendszer

Hagyományos 
kötőanyagú termékek

A víz /légnedvesség belép a 
festékrétegbe

A falfesték vastag 
struktúrája gátolja a 

nedvesség alapfelületbe 
jutását

A felületi nedvesség kiváló 
élőhelyet biztosít az algáknak 

és a bektériumoknak

A felületen 
mikroorganizmusok 

jelennek meg

A baktériumok és csírák 
elegendő élelmet találnak a 

további fejlődéshez

A víz /légnedvesség belép a 
festékrétegbe

LUCITE® Hybrid-falfesték 
színetikus ásványai szabad 
utat engednek a 
nedvességnek a festékfilmen 
keresztül

A nedvesség felszívódása miatt 
a felszínen lévő mikrobiális 
környezetnek nem alakul ki 
élettér

A nedvességfelvétel hatására a 
festékfilm ásványianyag 
lúgossága jelentősen megnő, 
így a mikrobiális növekedés 
megszűnik

A csökkenő páratartalom mellett 
a festék visszaadja a nedvességet 
a környezeti levegőnek 



LUCITE® – Az én márkám, az én sikerem!

07
70

14
05

_D
E_

de
_P

R_
LU

_L
UC

IT
E®

 M
ul

tiR
es

ist
 P

RO
_0

8.
19

_D
S_

5
Márkakereskedő:

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Tel.  0 23 30 / 9 26 - 0 
Fax  0 23 30 / 9 26 - 580 

LUCITE® ist eine Marke von CD-Color.

www.lucite-anstrichsysteme.de
www.cd-color.de
info@cd-color.deDÖRKENGROUP

®®Produktinformationen LUCITEProduktinformationen LUCITELUCITE® MultiResist PRO
Nemesen matt fényű speciális hibrid beltéri festék. Károsanyagmentes ásványi – akrilát falfesték 
penész- és baktériumellenálló tulajdonságokkal.
Konzerválószermentes beltéri fal- és mennyezetfesték, zárórétege mély matt  megjelenésű és finom 
szerkezetű.
Ideálisan használható minden érzékeny beltéri területen és nagy nedvesterhelésnek kitett 
helységekben.
Magas páraáteresztő-képessége, valamint a speciális magas részarányú szellőzőképes ásványi 
összetétele miatt a falfelületet szárazon és tisztán tartja – így nem képez táptalajt a penésznek és 
baktériumcsírának.
Tulajdonságok:
Ξ   Oldószer- és lágyítóanyagmentes
Ξ   A DIN EN 13300 szerint:  1.o. Fedőképességű 
Ξ   Mindenfajta konzerválószertől, valamint ködképző 
      anyagoktól mentes
Ξ   Bevonatfilmje algáknak, csíráknak és   baktériumoknak ellenálló, környezetre   veszélyes   
     hatóanyagok használata nélkül

Ξ  Filmje állandóan magas pH- értékű
Ξ  Minőségi tanúsítványa szerint MRSA-nak ( kórházi baktériumtörzsnek) 
    ellenálló, veszélyes anyagok használata nélkül 
  
Ξ  Szagmentesen szárad

Ξ  Élelmiszergyártó üzemek falbevonataként 
   bevizsgált termék (élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik)
Ξ  A DIN EN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítőszereknek ellenálló
  (bevizsgálással rendelkezik)




