Termékválaszték
Ξ Homlokzatfestékek
Ξ Beltéri festékek
Ξ Vizes bázisú zománcfestékek

LUCITE® – Az én márkám. Az én sikerem!

A vizes bázisú
bevonatrendszerek
"NonPlus ultrája".

Az én márkám. Az én sikerem!
A felületképzés és a felületvédelem teljesítményhatékony
termékmegoldásai, mely előny a kivitelezőek és az építtetőnek is
egyaránt. A LUCITE® termékek még a legnehezebben festhető,
különleges alapfelületekre is könnyen felhordhatóak.
Az időtakarékos és környezetkímélő felhordásnak köszönhetően a
LUCITE® mindíg egy lépéssel előrébb jár. A belső terek, a
homlokzatok és a különféle épületszerkezetek festés utáni
megjelenése mindenkit örömmel tölt el és így mindenkinek
többletértéket ad.
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LUCITE® - az egész házat körbeölelő
komplett termékválaszték
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Termékek áttekintése
Oldal

LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszerek
Tiszta akrylát rendszer

LUCITE® House-Paint + Mix
LUCITE® Sealer
LUCITE® Uni-Filler + Mix
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Fedő fabevonatok

LUCITE® Wetterschutz plus + Mix
LUCITE® Woodprimer plus
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10

Szilikongyantás- és hybrid rendszerek

LUCITE® SilicoTherm + Mix
LUCITE® SilicoFix
LUCITE® SilicoTec + Mix
LUCITE® AcryloSil plus + Mix
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Szilikát rendszer

LUCITE® SilicatColor + Mix
LUCITE® SilicatFix LUCITE®
SilicatFill + Mix
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Felületi kizöldülés elleni rendszer

LUCITE® Algisan
LUCITE® Algizid plus
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LUCITE® Roof-Coat
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PremiumLine

LUCITE® Multi-Resist Pro
LUCITE® Inside Plus + Mix
LUCITE® Samtlatex 10 + Mix
LUCITE® Seidenlatex 20 + Mix
LUCITE® Inside Silicon + Mix
LUCITE® Inside Silicat

21
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23
23
24
24

ClassicLine

LUCITE® Inside Rapid + Mix
LUCITE® Classic + Mix
LUCITE® Express
LUCITE® Inside Objekt

SpecialLine

LUCITE® FlowCoat 2.0
LUCITE® All-In 5 - 10 -15 + Mix
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26
26
26
27
29

Alapozók

LUCITE® Multi-Primer
LUCITE® Sealer
LUCITE® SilicatFix
LUCITE® Grundierfarbe
LUCITE® Quarzgrund

30
30
30
31
31

LUCITE® Tető bevonat
Tiszta akrilát rendszer

LUCITE® Beltéri falfestékek

LUCITE® Zománc rendszer – vizes hígítású és VOC konform
Alapozók

LUCITE® Primer + Mix
LUCITE® Contact-Primer +Mix

33
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Zománcfestékek

LUCITE® GlossColor + Mix
LUCITE® SatinColor + Mix
LUCITE® PU MattColor + Mix
LUCITE® All-Top Aqua satin + Mix
LUCITE® VentiSatin
LUCITE® ThermGloss

Speciális zománcfestékek

LUCITE® IsoLack Satin + Mix
LUCITE® MetallicColor + Mix
LUCITE® 1K-PU-Color Satin + Mix

34
34
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35
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37
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2K rendszer

LUCITE® 2K Epoxy-Primer + Mix
LUCITE® 2K-PUR Xtrem Satin + Mix
LUCITE® 2K-PUR Xtrem Matt + Mix
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40
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EcoSpray rendszer

LUCITE® AirlessFiller + Mix
LUCITE® AirlessSatin + Mix

HVLP-Spray-rendszer

LUCITE® HVLP 2in1 Satin + Mix
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Színtelen lakkok

LUCITE® ParquetSatin
LUCITE® ParquetGloss
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MixPlus Színkeverési technika
Színező paszták

DecoTint® Abtönpaste
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszerek

Az alkalmas bevonat
kiválasztásának
szempontjai
Az alkalmas bevonatrendszer kiválasztásához az alábbi az alábbiak
játszák a döntő szerepet:
Ξ A ház típusa és építészeti stílusa
Ξ Az épület elhelyezkedése, helye
Ξ Az alapfelület fajtája és minősége
Ξ Időjárási - és környezeti hatások
Ξ Színválaszték és színigény
Ξ Előírások – pl. műemlékvédelem területén
A gyakran használt kötőanyagfajták alapján – akrilát, szilikon és
szilikát – a LUCITE® három korszerű homlokzati rendszerrel áll a
felhasználók rendelkezésére, amellyel minden kültéri felületet nagy
hatékonysággal, gazdaságosan és ésszerűen meg lehet védeni:

SYSTEM01
tiszta akryl bázis

szilikongyantás bázis

Multifunkciós falfesték

Szilikongyantás festékek

Abszolút biztonság, magas
felületvédelemmel , többféle
alapfelületre.

Vízlepergető felület,
öntisztuló hatással.

SYSTEM03
szilikát bázis
Ásványi falfestékek
Magas fedőképességű
homlokzati bevonatok emelt
hatással a krétásodás és a káros
légköri anyagokkal szemben.

LUCITE® SilicoTec

LUCITE® SilicatColor

Vékonyrétegű multifunkciós festék
csaknem minden alapfelületre ami
a ház körül előfordul.

Hybrid szilikonfesték különféle
vakolatfélékre és régi, festett
bevonatokra.

Szilikátfesték, ásványi
alapfelületekre.

Magasabb rugalmassággal és
kiemelkedő tapadóképességgel –
különösen az arra igényes
alapfelületekre mint betonra, fára,
nemes fémekre, szálas
cementlapokra valamint vakolt
felületekre.

LUCITE® SilicoTherm

A történelmi homlokzatok és
felújítása.
Beltéri
épületek
bevonatként is alkalmazható.

LUCITE® House-Paint

LUCITE® Wetterschutz plus
Univerzális fa fedőzománcbevonat
minden kül-és beltéri fa
épületszerkezetre.
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SYSTEM 02

Speciális új-és felújító bevonat
utólagos hőszigetelő rendszerekre
valamint homlokzati felületekre
abban az esetben, ha az épület
elhelyezkedése önmagában vagy
annak szerkezeti részei a felületi
kizöldülés veszélyének vannak
kitéve.
LUCITE® Acrylosil plus
Sziloxánerősítésű diszperziós festék
szilikát karakterrel.

Súlyponti kérdés:

Termékajánlás alapfelületek szerint
Bevonat a megfelelő alapfelületelőkészítés és alapozás után

House-Paint Wetterschutz plus
selyemfényű
selyemmatt

SilicoTec
matt

SilicoTherm
matt

AcryloSil plus
matt

SilicatColor
matt

Vakolat
Vakolat P Ic vakolatcsoport
Vakolat P II vakolatcsoport
Vakolat P III vakolatcsoport
Régi, hordképes szilikátvakolatok
Hordképes műgyantás vakolatok
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Hőszigetelő rendszer
Régi, hordképes szilikátvakolatok
Hordképes műgyantás vakolatok
Meszes vakolatok

Régi festett bevonatok
Hordképes zománc-és diszperziós festékek

Hordképes szilikátfestékek

Falazatok
Tégla falak( nem vörös)
Mészhomoktégla falak

Látszóbeton
Porózus beton

Fa épületszerkezetek
mérettartó
korlátozottan mérettartó
nem mérettartó

Műanyag
Hordképes műanyagok (pl. kemény PVC)

Nemesfémek
Alimínium, réz, horgany ...stb..

++ legjobban alkalmazható

+ jól alkalmazható

◯ van jobb alternatíva nála

– nem alkalmazható
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 01

Multifuncionális
Prémium felületvédelem

tiszta akryl bázis

LUCITE® House-Paint / MIX
Nagyértékű, 100% tiszta akryl diszperziós bázisú,
selyem-matt fényű homlokzatfesték,
nanotechnológiával.
A továbbfejlesztett multifunkcionális festék, ClenProtector öntisztuló hatással, mely gátolja a
homlokzatok beszennyeződését. Időjárásálló, kültéri
vékonyrétegű alapozó-és záró réteg önmagában.
Fő alkalmazási területek:
Beton, régi bevonatok, vakolat, szálas
cementburkolatok, fa, nemes fém, kemény PVC.
Tulajdonságok:
Ξ Gazdaságos, vékonyrétegű anyagfelvitel
Ξ Szuper tapadóerő, elegendő tartalékkal a kritikus
alapfelületekre is
Ξ Kiemelkedő rugalmasság – extrém nyúlóképesség –
a felületről nem tud lepattogni
Ξ Magas páraáteresztő képességű
Ξ 98 % esőzárás a függőleges felületeken
Ξ Hatékony védelem a káros ipari gázok ellen mint
pl. CO2 und SO2
Ξ Algák- és gombák ellen filmerősítést tartalmaz
Ξ Lúgálló, nem krétásodik
Ξ Magas színtartósság az A1-es színválaszték szerint
Néhány esetben kell külön tapadást közvetítő alapozót
használni, az esetek többségében az alapfelületet
felhordása előtt csak elő kell nedvesíteni.

Típus

Színek

Kiszerelés E.

Gyári

1000 T fehér
1001 T törtfehér
1021 T mélyfekete

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Kifutó színek:
1005 T nyírfaszürke
1013T barbadosbarna
1016 T okker
1025 T középbarna

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 2
Mix-Base 3

Áttetsző
Félfehér
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyem-matt

ca. 1,41
(középérték)

ca. 100 ml/m2

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Gyári színek - LUCITE® House-Paint

1025 T
középbarna
K I F U T Ó

8

SZ Í N E K

LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 01

Alapozók

tiszta akryl bázis

LUCITE® Sealer
Speciális mélyalapozó
100% akrilát diszperziós bázisú alapozó extrém
nedvszívó, vagy fellazult alapfelületekre.
Vízzel hígítható, kiemelkedő tapadóképesség ásványi
és krétásodó alapfelületeken, kül- és beltérben
egyaránt.
Tulajdonságok:
Ξ Magas vízpára diffúziós képeség
Ξ Nedvszívó aljzatok nagyfokú megerősítése
mint pl. mészhomokkő, erősen krétásodó régi
bevonatok, gipszes építőipari lapok /
gipszkartonlapok, szálas cementlapok, gázbeton

Típus

Színek

Kiszerelés E.

Gyári

1110 T áttetsző

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

—

ca. 1,02

ca. 70 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

10,0 L
5,0 L

1x
4x

LUCITE® Uni-Filler
Repedésáthidaló, kül- és beltéri töltött festék
A DIN 55945 szerint szálerősített műanyag
diszperziós bevonat.
Vakolt felületek ( PII és PIII vakolatcsoport)
repedéseinek átdolgozására, hordozóképes
diszperziós festékekre, műgyantás
vékonyvakolatokra és betonra alkalmazható.
Tulajdonságok:
Ξ A felületi struktúrát kiegyenlíti
Ξ Páraáteresztő
Ξ Diszperziós és szilikongyantás festékekkel
átfesthető
Ξ Vízzel hígítható, szagsemleges
Ξ T apadást közvetítő

MIX

Kiszerelés E.
18,0 kg

1x

18,0 kg

1x

Fehér = Mix bázis
A fehér termék bázisként
alkalmazható a pasztell színek
előállítására.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,45

600 – 800g/m2
1,25 – 1,66 m2/kg

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 01

Felületerősítő
fedő festék fa felületre

tiszta akryl bázis

LUCITE® Wetterschutz plus / MIX
Felületerősítő, speciális diszperziós zománcfesték
Időjárásálló, tartós hatású védőbevonat mérettartóés korlátozottan mérettartó fa épületszerkezeti
elemekre. Közvetlenül megtapad fa, horgany, nemes
fém és kemény PVC felületeken.
Fő felhasználási terület:
Kül- és beltérben egyaránt felhordható pl. ablakra,
ajtóra, homlokzati fa burkolatokra, fa
balkonszerkezetekre, nagyértékű kerítésekre,
zsindelyre, favázas épületszerkezetekre ( Fachwerk
stb.
Tulajdosnágok:
Ξ Selyemfényű, a felületi ( fa) struktúrát megtartja
Ξ Hosszantartóan rugalmas, vékonyrétegű bevonat
Ξ Páraáteresztő – nedvességszabályozó
Ξ Speciális felületi erősítésének köszönhetően
ellenáll a felületet érő szennyezőanyagoknak
Ξ UV-stabil, nem krétásodik
Ξ Felülete csiszolás nélkül felújítható, átfesthető
Ξ Gyors száradású, 2 réteg egy nap alatt
Ξ Vizes bázisú, környezetkímélő

Típus

Színek

Gyári

1000 T fehér
1021 T fekete
1031 T svédvörös
1061 T zöld
1065 T mohazöld
1088 T barna
1089 T sötétbarna
1

Kiszerelés E.
12,0 L1
2,5 L
1,0 L

1x
1x
6x

) 12 L -es csak 1000T fehér színben

12,0 L
2,5 L
1,0 L

MIX

Mix-Base 0
Mix-Base 1
Mix-Base 3

Fehér
Félfehér
Áttetsző

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,28
(középérték)

ca. 100 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Teljesen matt

ca. 1,41

ca. 100 ml/m2

1x
6x
6x

LUCITE® Woodprimer plus
Kül-és beltéri szigetelő alapozó fa felületekre
Vizes bázisú kationos bázisú alapozó, kiemelkedő
szigetelő- és záróhatással a fában lévő és onnan
kioldódó színezőanyagok ellen.
Fő felhasználási terület:
Oldószeres, vagy vizes 1K fedőfestékek, zománcok
felhordása előtt az un. problémás alapfelületekre /
fafajtákra mint pl. tölgy, lucfenyő, mahagóni stb.
ahol az átütő sárgulás veszélye várható.
Tulajdonságok:
Ξ Vízzel hígítható, szagsemleges, oldószermentes
Ξ Kiváló tapadás a már meglévő régi bevonatokon Ξ
univerzálisan átfesthető
Ξ Filmje feszültségentes, nem reped

Kiszerelés E.
12,0 L
2,5 L

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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1x
4x

LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Gyári színek

LUCITE® Wetterschutz plus – Fa fedőfesték

1000 T

1021 T

1031 T

1061 T

1065 T

1088 T

1089 T
sötétbarna
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 02

Homlokzati hőszigetelő rendszerek
Premium felületvédelme

szilikongyantás bázis

LUCITE® SilicoTherm / MIX
Szilikongyantás homlokzatfesték, a fotokatalikus
hatásának köszönhetően öntisztuló,
nanostrukturált speciális töltőanyagokkal.
Védelem az alga-és gombaszennyeződések ellen.
Fő felhasználási terület:
Különösen jól alkalmazható utólagos hőszigetelő
rendszerek festésére, valamint minden nyers, vagy
bevonattal ellátott ásványi, vagy műgyanta
erősítésű vakolatra P1c vakolatcsoporttól.
Tulajdonságok:
Ξ Nemesen matt, mészfestékre hasonlító felület
Ξ UV - öntisztuló hatás
Ξ Filmje hidrofóbizáló– optimális védelem a
nedvesség és a szennyeződések ellen,
különösen az időjárás által terhelt felületeken
Ξ Maximális védelem a biológiai
szennyeződésekkel szemben mint pl. alga, gomba
Ξ Extra víztaszító és vízpára áteresztő a DIN EN 1062 szerint

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés E.
12,0 L
5,0 L

1x
1x

12,0 L
5,0 L

1x
1x

Mix-Base 1
Mix-Base 3

Félfehér
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,50

150 - 200 ml/m2

Típus

Színek

Kiszerelés E.

Gyári

Áttetsző

10,0 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,00

ca. 120 ml/m2

LUCITE® SilicoFix
Oldószermentes, speciális kül- és beltéri, víztaszító
szilikongyantás mélyalapozó.
Hidrofóbizáló, a felület nedvszívását egalizáló hatású
alapozó, enyhén laza, porózus, nedvszívó vakolatokra
vagy mészhomokkő falszerkezetekre a LUCITE®
SilicoTec termék felhordása előtt.
Régi diszperziós festékekre, 10 %-os adalékként a
LUCITE® SilicoTec-hez használható.
Tulajdonságok:
Ξ Kiemelkedő felületbe szívódó hatású
Ξ Laza, homokosodó felületek extra erősítése
Ξ LUCITE® SilicoTec felhordása előtt, segíti annak
víztaszító hatását a nélkül, hogy annak
vízpáraáteresztő képességét befolyásolná
Ξ vízzel hígítható és víztaszító
Ξ oldószermentes, szagsemleges

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 02

Univerzális védelem

szilikongyantás bázis

LUCITE® SilicoTec / MIX
Szilikongyantás hibrid- homlokzatfesték
Szilikon-hibrid homlokzatfesték, amely biztosítja a
tiszta diszperziós homlokzatfestékek és a klasszikus
szilikát homlokzatfestékek előnyeit. Filmje igen
magas vízpára- és CO2 áteresztő képességű, e
mellett extra vízlepergető és időjárásálló.
Fő felhasználási terület:
Ásványi alapfelületekre mint pl. a DIN 18550 szerint
P1c, P2 és P3-as vakolatcsoportba sorolt
vakolatokra, mészhomokkőre és téglafalazatra,
mész-, cement- és szilikátfesték bevonatokra, régi
diszperziós festékekre és műgyantás
vékonyvakolatokra.
Tökéletes megoldás műemlékvédelem alatt álló
épületekre és mészben gazdag vakolatokra.
Tulajdonságok:
Ξ A DIN EN 1062 szerint magas víztaszító- és
magas vízpára áteresztő képességű
Ξ Optimális védelem a felületi nedvesedés és
ezzel együtt a szennyeződések ellen, különösen
az időjárás által terhelt felületeken
Ξ Emelt védelem a szerves szennyeződések, mint
pl. algák, mohák ellen
Ξ Ásványi megjelenés, nem filmképző
Ξ Kiemelkedően magas fedőképesség
Ξ Könnyen, gyorsan felhordható

Típus

Színek

Gyári

fehér

MIX

Kiszerelés E.
12,0 L
5,0 L

1x
1x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 2
Mix-Base 3

Áttetsző
Félfehér
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,62

150 - 200 ml/m2

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM 02

Sziloxán erősítés

szilikongyantás bázis

LUCITE® AcryloSil plus / MIX
Szilkát megjelenésű homlokzatfesték
Kiváló víztaszító- és egyben páraáteresztő
hatású, gazdaságos homlokzatfesték. Egyesíti a
szilikát- és diszperziós homlokzatfestékek
pozitív tulajdonságait.
Tulajdonságok:
Ξ Matt fényű sziloxánerősítésú diszperziós
homlokzatfesték
Ξ Magas fedőképességű
Ξ Gomba- és algagátlószert tartalmaz
Ξ A DIN EN 1062-3 szerint magas
vízpáraáteresztő képességű
Ξ A DIN EN 4108 szerinti víztaszító képességű
Ξ Különösen ásványi vakolatokra alkalmas
Ξ Felhordása könnyű és gyors

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Mix-Base 1
Mix-Base 2
Mix-Base 3

Kiszerelés E.
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Áttetsző
Félfehér
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,56

ca. 180 ml/m2

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

14

LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

SYSTEM03

Prémium ásványi festék

szilikát bázis

LUCITE® SilicatColor / MIX
Szilikát homlokztafesték – kettős kikeményedéssel /
kovásodással.
Matt fényű, magas fedőképességű diszperziósszilikátfesték ásványi alapfelületekre (vakolatok és
festékek, magas ellenállóképeséggel a savas légköri
szennyezőanyagok ellen.
Különösen jól alkalmazható régi épületek felújításánál,
történelmi épületeknél, ásványi alapú hőszigetelő
rendszereknél, valamint mészhomokkő falazatokra.
Tulajdonságok:
Ξ Időjárásálló
Ξ Savas esőknek ellenáll
Ξ CO2 áteresztő
Ξ Nem krétásodik
Ξ A kikeményedésének köszönhetően kiváló tapadás
Ξ Könnyen felhordható
Ξ Beltérben is alkalmazható

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Mix-Base 1
Mix-Base 3

Kiszerelés E.
12,0 L
5,0 L

1x
1x

12,0 L
5,0 L

1x
1x

Félfehér
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,50

150 - 200 ml/m2

Típus

Színek

Kiszerelés E.

Gyári

Áttetsző

10,0 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,00

100-200 ml/m2 **

LUCITE® SilicatFix
Szilikát bázisú alapozó és hígítószer
Ásványi alapfelületek szilárdítására és
azok nedvszívásának kiegyenlítésére,
valamint
LUCITE®
SilicatColor
homlokzatfesték hígítására.
Tulajdonságok:
Ξ Matt
Ξ Időjárásálló
Ξ CO2-áteresztő

1x

**) az alapfelület nedvszívása szerint a
koncentrátum 2:1 arányban vízzel hígítható.

Ξ Könnyen felhordható

LUCITE® SilicatFill / MIX
Töltött szilikátfesték, ásványi alapfelületekre
Matt fényű, kiváló fedőképességű diszperziós
szilikátfesték, alapozó és köztes bevonatként.
Felhordás:
Felhordható hajszálrepedéses vakolt felületekre
( PI,PII,PIII vakolatcsoport), meglévő régi ásványi
festékbevonatokra, természetes kövekre,
mészhomokkőre és diszperziós bevonatokra.
Tulajdonságok:
Ξ Időjárásálló
Ξ CO2-áteresztő
Ξ Hajszálrepedés áthidaló
Ξ A felületi struktúrát kitölti
Ξ Kiemelkedő tapadóképesség ásványi
alapfelületekre
Ξ 70-es világossági értékig színezhető

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés E.
12,0 L

1x

12,0 L

1x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,50

200 - 250 ml/m2

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszer

Rendszer a
felületi kizöldülés
ellen

Megelőzés + Felújítás

LUCITE® Algisan
Felújító oldat
2,5 liter felújítóoldat készítésére alkalmas
gomba- és algaölő koncentrátum
Ξ Megsemmisít minden növényi
szennyeződést
Ξ A felületbe raktározódva, annak
hosszútávú védelmet ad

Kiszerelés VE

Típus

Színek

Gyári

Áttetsző

0,250 l

Fényesség

Sűrűség

Nyerhető
mennyiség

—

ca. 1,04

2,5 l felújítóoldat

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Áttetsző

0,250 l

LUCITE® diszperziós festékekhez – és zománcokhoz
adalékként, azok pótlólagos felületerősítésére szolgál.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Felületersősítő adalékként a következő termékekhez
használható:

—

ca. 1,04

ca. 20 ml
koncentrátum
1 liter festékhez

A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

9x

LUCITE® Algizid plus
Felületerősítő adalék
A felületet érő szerves szennyeződések, mint pl.
mohák, algák és gombák ellen hosszútávú védelmet
kínál, kültérben.

Ξ LUCITE® House-Paint
Ξ LUCITE® SilicoTec
Ξ LUCITE® SilicoTherm
Ξ LUCITE® Wetterschutz plus
Ξ LUCITE® Roof-Coat

A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

9x

A veszélyeztetett homlokzatok és épületszerkezetek megelőző védelme
LUCITE®
Homlokzatfestékek

Prémium filmvédelem

Klasszikus filmvédelem

Erős terhelés veszélyének kitett homlokzati alapfelületek: mint
pl. utólagos hőszigetelő rendszerek / kedvezőtlen fekvésű
épületek (erdő, vagy élővíz közelsége, völgyek)

Gyári adalékként a termékhez keverve

LUCITE®SilicoTherm
SilicoTec

X
X

AcryloSil plus
Wetterschutz plus

Védelmet a termék fokozott lúgos kémhatása biztosít

X1
X1

Biocidmentes
Biocidmentes

X1

Magyarázat: Az algákkal és gombákkal szembeni ellenállóképesség fokozására a LUCITE® Algizid adalékanyag az alapozó festékbe homogén módon opcionálisan
belekeverhető anélkül, hogy annak fizikai tulajdonságai megváltoznának. 1 flakon(250ml) LUCITE® Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (lsd. táblázat). Így a
festéket pontosan az adott épület követelményei-nek lehet beállítani. Környezetvédelmi jeslzó:“Ha kell, használjuk a szükséges vegyszert, de mindíg a lehető
legkevesebbet!“. Biocidokat mindíg a biztonsági előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Használat előtt olvassuk el a termék címkéjét és a vonatkozó
termékinformációkat.
1
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Pótlólagos festékfilmvédelem. A festék opcionálisan
algaölő adalékkal megerősíthető

X
X

House-Paint
Silicat Color

Gyári adalékként a
termékhez keverve

LUCITE® Tetőfesték

SYSTEM 01

Tetőfelújító festék

tiszta akryl bázis

A viharvet tetők, időjárásálló felújító
festéke.
A régi viharvert tetőfedések felújításásra, frissítésére a
LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata
hosszútávú védelmet biztosít.
Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt ellenállóképességgel
a tetőfelületet érő káros környezeti szennyeződések,
zöldülés ellen.
A festék tartós tapadásával, a szakszerű
felületelőkezelés után az alábbi
alapfelületekre alkalmazható:
Ξ Beton tetőcserép,tetőlemezek /
szálascement hullámlemezek
Ξ Természetes pala fedések
Ξ Esőcsatornák és tartozékai
kemény PVC-ből, nemesfémekből

LUCITE® Roof-Coat
Nagyértékű speciális tetőfesték – LUCITE®
nanotechnológiával és öntisztuló hatással.
Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt
ellenállóképességgel a tetőfelület érő káros környezeti
szennyeződések, zöldülés ellen
Fő felhasználási terület:
A régi, viharvert tetőfedések felújításásra, frissítésére a
LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata
hosszútávú védelmet biztosít.
Tulajdonságok:
Ξ Oldószerszegény, környezetbarát és szagmentes
Ξ Rendkívül rugalmas - a felület nagy
hőmérsékletingadozásait könnyen áthidalja
Ξ Vízpára-áteresztő és csapóeső- álló
Ξ Alkáli- és penészgombaálló; kiemelkedően UV-álló - nem
fakul, nem krétásodik
Ξ A festék filmkonzerválót tartalmaz, így a gomba-és
algaszennyeződés lehetősége jelentősen csökken
Ξ Gyors száradás: 2 rétegben felhordható 1 nap alatt

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

3991 ziegelrot
3993 klassikrot
7991 schiefergrau
9990 anthrazit

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemmatt

1,26 - 1,39

ca. 180 ml/m2

12,0 L
5,0 L

1x
1x

Az elérhető színek a cserépgyártó cégek színválasztékának megfelelően:
3991 ziegelrot

3993 klassikrot

7991 schiefergrau

9990 anthrazit

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

17

LUCITE® Beltéri falfestékek

Falfestékprogram a
legmagasabb lakókényelemért

A nagyértékű LUCITE® beltéri falfestékek termékválasztéka
3 speciális kategóriába sorolva:
A profi festők számára így gyorsan elérhető a biztos megoldás a megfelelő
alkalmazási területre.

PREMIUM

L I N E

Nagyértékű, modern diszperziós festékek
különleges igénybevételekre, legmegfelelőbb
választás a kortárs építészeti felületekre.
Legmagasabb fedőképeség kategória a DIN
EN 13300 szerint és károsanyag kipárolgásmentes minősítés mely
meghatározza a „PremiumLine” irányvonalát.

C
L
A
S
S
I
C

L I N E

Ami a nagyobb területű beltéri
festéseket illeti, nincs más út mint a
„ClassicLine” meggyőző termékei
mellet lerakni a voksot.

–––––––––––

–––––––––––

Megbízható, hatékony és tartós!

S
P
E
C
I
A
L

L I N E
–––––––––––
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Tökéletes megoldás különféle
feladatokra.
Hatékony egyrétegű bevonat, vagy
rendkívül jól tisztítható hibrid falfesték
– a LUCITE® specilaitásai jelentik a
problémák megoldásait!

LUCITE® Beltéri falfestékek

Osztályba sorolás a
DIN EN 13 300 szabvány szerint
LUCITE®

Fehér

Színezhető

ELF
besorolás*

Fényesség

Fedő Nedves képesség dörzsállóság

Hígíthatóság vízzel

Fehér színnél

Kiadósság
m2 /liter az
alapfelület
szerint

Anyag szükséglet
ml / m2

Tompa matt

TÜV vizsgálat

TÜV vizsgálat

Tompa matt
Tompa matt

Előfestés 10%
Záróréteg 5%

Meszes matt
Selyem matt
TÜV vizsgálat

TÜV vizsgálat

Selyemfényű

Tompa matt

TÜV vizsgálat

Tompa matt
Tompa matt
Matt

Nemes matt
Selyem matt
Selyemfényű

TÜV vizsgálat

Tompa matt

Az alapfelületek segédei, alapozók:

Áttetsző
Áttetsző
Tompa matt
Tompa matt

* A jelölt termékek károsanyag - kibocsátás és oldószermentesek.
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Biztonságosan ellenálló bevonat:

LUCITE® MultiResist PRO
Konzerválószer-biocidmentes speciális
hibrid falfesték – algának, penésznek
és baktériumcsíráknak ellenálló.

Érzékeny területeken,
különféle célokkal
alkalmazható.
Ξ Baktériumcsírák által terhelt
helységek esetén
pl. kórházakban, orvosi rendelőkben
laboratóriumokban

Ξ Tartós nedvességnek kitett
helységek esetén
pl.fürdőszobák, konyhák, vendéglátás területén,
élelmiszerfeldolgozó üzemeknél
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Ξ Nyugdíjas otthonokban és a
betegápolás területén

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

LUCITE® Beltéri falfestékek

PREMIUM

L I N E

Falfestékek - ásványi matt fényű
Nedves dörzsállóság: 1. o.
LUCITE® MultiResist Pro
Nemesen matt fényű speciális hibrid beltéri festék.
Károsanyagmentes ásványi – akrilát falfesték penészés 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 Állandóan magas pH- értékű
Ξ Minőségi tanúsítványa szerint MRSA-nak ( kórházi
baktériumtörzs) ellenálló, veszélyes
hatóanyagok használata nélkül
Ξ Szagmentesen szárad
Ξ Élelmiszergyártó üzemek falbevonataként bevizsgát
termék (élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik)
Ξ A DIN EN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítőszereknek
ellenálló ( bevizsgálással rendelkezik)

–––––––––––

Új termék!

Típus

Színek

Gyári

Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt az EN
13300 szerint

ca. 1,42

ca. 150 ml/m2

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L

1x
1x

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Ξ Érzékeny lakóterekbe

mint pl. - óvodákba, iskolákba és privát
lakókörnyzetbe ( gyermek - és hálószobák)

Ξ Élelmiszerfeldolgozás területén

mint pl. vendéglátóiparban, nagyüzemi
konyhák,pékség stb.
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LUCITE® Beltéri falfestékek

PREMIUM

L I N E

Falfestékek - matt fényű
Nedves dörzsállóság: 1. o.

–––––––––––

LUCITE® Inside Plus / MIX
Magas fedőképességű, károsanyagkibocsátás – és
oldószermenetes, súrolásálló beltéri diszperziós
falfesték.
Nagyértékű fal- és mennyezetfesték minden beltéri
felületre. Különösen olyan területen lehet jól
alkalmazni, ahol a festett felületet még aznap
birtokba szeretnék venni, pl. kórházak, hotelek,
fogadók, orvosi rendelők, óvodák esetén.
Tulajdonságok:
Ξ A DIN 53778 szerint tompa matt fényű
Ξ Fedőképeségi osztály: 1. / Fehér színnél*
Ξ N edves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló *
Ξ Kitűnő felhordási tulajdonságok
Ξ Optimális nyílt idő az utánjavításokhoz
Ξ Koszolódásra kevésbé hajlamos
Ξ Páraáteresztő
Ξ Nagyon kiadós
Ξ Szagközömbös
*) A fedőképességi-és nedves dörzsállósági osztály színtől függő
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Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

ca. 1,55

ca. 125 ml/m2

Tompa matt

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® Beltéri falfestékek

PREMIUM

L I N E

Falfestékek - selyemmatt / selyemfényű
Nedves dörzsállóság: 1. o.

–––––––––––

LUCITE® Samtlatex 10 / MIX
Súrolásálló latexfesték – selyemmatt fényű
Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás
minden magas igénybevételnek kitett érzékeny
területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák
stb. esetén
Tulajdonságok:
Ξ Fedőképességi osztály: 2.
Ξ Minimalizált kipárolgású
Ξ Oldószer- és lágyítóanyagmentes
Ξ Ködképző anyagoktól menetes
Ξ Nagyon jól tisztítható /
fertőtlenítőszerekkel szemben bevizsgált
Ξ TÜV tanusítványa szerint, a beltéri légtér
higiéniája szempontjából ártalmatlan
Ξ Könnyen felhordható
Ξ Az alapfelület struktúráját visszaadja
Ξ Páraáteresztő

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemmatt

ca. 1,3
(Középérték)

145 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® Seidenlatex 20 / MIX
Súrolásálló latexfesték – selyemfényű
Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás
minden magas igénybevételnek kitett érzékeny
területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák
stb. esetén
Tulajdonságok:
Ξ Fedőképességi osztály: 2.
Ξ Minimalizált kipárolgású
Ξ Oldószer- és lágyítóanyagmentes
Ξ Ködképző anyagoktól menetes
Ξ Nagyon jól tisztítható /
fertőtlenítőszerekkel szemben bevizsgált
Ξ TÜV tanusítványa szerint, a beltéri légtér
higiéniája szempontjából ártalmatlan
Ξ Könnyen felhordható
Ξ Az alapfelület struktúráját visszaadja
Ξ Páraáteresztő

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,32
(Középérték)

145 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

PREMIUM

L I N E

Falfestékek - matt fényű
Nedves dörzsállóság: 1 + 2.o.

–––––––––––

LUCITE® Inside Silicon / MIX
Szilikongyanta bázisú egyrétegű falfesték.
Homogén felületi megjelenés a fényfalakon is –
használata ideális nagyobb, glettelt fal-és
mennyezetei felületeken. Szórási felhordás
esetén, hosszú nyílt idejével, nagyobb
falfelületeken, kedvezőtlen fényviszonyoknál
(súrolt fényű fényfalak) is lehetőséget kínál a
kiváló, egyöntető nagy fedőképességű
filmképzésre. Fehér, vagy pasztell színekben
érhető el.
Tulajdonságok:
Ξ Kipárolgás- és oldószermentes
Ξ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
Ξ Ködképző anyagoktól mentes
Ξ Fedőképességi osztály: 1.
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló
Ξ Súrolt fényre nem érzékeny
Ξ Jól utánjavítható és snejdolható
Ξ Magas vízpáraéteresztő-képességű

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L

1x
1x

12,0 L
5,0 L

1x
1x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,50

ca. 140 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® Inside Silicat / MIX
Ásványi bázisú, lélegző, természetes falfesték mely
garantálja az egészséges beltéri légteret és a
természetes életminőséget.
Károsanyag- kipárolgásmentes beltéri, minőségi
szilikátfesték. Különösen az érzékeny beltéri felületekre
ajánlott. Magas minőségű fal- és mennyezeti festék,
lakások, óvodák, iskolák és közösségi, valamint
műemlékvédelmi épületek festésére. Nemes, tompa matt
és sima falfelületi megjelenést ad, mely minden megbízót
meggyőz.
Tulajdonságok:
Ξ Oldószermentes/ lágyítószermentes /ködképző
anyagoktól és konzerválószerektől mentes
Ξ Ásványi matt megjelenésű
Ξ Fedőképességi osztály: 1.
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
Ξ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
Ξ A DIN EN 1062 szerint magas páradiffúziós képességű
Ξ Penészgátló

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
2,5 L

1x
1x
4x

12,0 L
5,0 L
2,5 L

1x
1x
4x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,60

ca. 145 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek
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Falfestékek - matt fényű
Nedves dörzsállóság: 2.o.

–––––––––––

LUCITE® Inside Rapid / MIX
Súrolásálló, károsanyag kibocsátás mentes,
egyrétegű beltéri falfesték.
Kiváló ár-érték arányú termék. Minden beltéri falés mennyezeti felületre, ahol gyors és minőségileg
nagyértékű bevonatra van szükség. Nagyon gyors
száradás és közömbös illat jellemzi. Ideálisan
alkalmazható gazdaságos bevonatként különféle
objektumokra, mint pl. hotelszobák, lépcsőházak,
iskolák festésére.
Tulajdonságok:
Ξ Fedőképességi osztály: 1. a DIN 13300 szerint
(dupla fedőképesség)
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
Ξ Károsanyag kibocsátása minimális
Ξ Enyhén töltött
Ξ Tompa matt
Ξ Nem sárgul

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,50

130 - 150 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek
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Falfestékek - tompa matt fényű
Nedves dörzsállóság: 3.o.

–––––––––––

LUCITE® Classic / MIX
Emisszió- és károsanyag kibocsátás mentes beltéri
falfesték, magas fehérségi fokkal és optimális
fedőerővel.
Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.
Termékmegjelölés:
Ξ Kiemlekedő fedőerő / Fedőképességi osztály: 1.
Ξ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
Ξ Enyhén töltött, a fűrészporos tapéta mintát
egalizálja
Ξ Nagyértékű, tompa matt felületi megjelenés
Ξ Magas m2- teljesítmény
Ξ Károsanyag kibocsátása minimális
Ξ Oldószer- és lágyítóanyag mentes

Típus

Színek

Gyári

Fehér
Törtfehér*
(ca. RAL9010)
*) Törtfehér csak
12 literben

MIX

Kiszerelés VE
15,0 L
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
2,5 L
1,0 L

1x
1x
1x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,50

145 ml/m2

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Fehér
Törtfehér*

LUCITE® Express
Emisszió- és károsanyagkibocsátás mentes beltéri falfesték, kiváló ár-érték aránnyal.
Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.
Termékmegjelölés:
Ξ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
Ξ Jó fedőerő / Fedőképességi osztály: 2.
Ξ Ideálisan és gazdaságosan alkalmas
fűrészporos - és struktúrtapéták felújító festésére
Ξ Szagsemleges
Ξ Oldószer- és lágyítóanyag mentes
Ξ Tompa matt felületi megjelenés
Ξ Enyhén töltött

(ca. RAL9010)

*) Törtfehér
csak 12 l - ben

15,0 L**
12,0 L**

1x
1x

**) Minimálisan
rendelhető: 24 x 12,0 L
vagy 24 x 15,0 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,60

ca. 145 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® Inside Objekt
Gazdaságos megoldás pl. irodák- folyosók és
lakószobák festésére, normál terhelés esetén.
Termékmegjelölés:
Ξ A DIN EN 13300 szerint matt fényű beltéri
diszperziós festék
Ξ Fedőképességi osztály: 2. (Kiadósság: 6,5 m²/l)
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 3. / Mosásálló
Ξ Felülete nem lágyul
Ξ Vízzel hígítható és szagsemleges
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Kiszerelés VE
12,0 L**

1x

**) Minimálisanrendelhető 72 x 12,0 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,50

ca. 150 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® Beltéri falfestékek
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Hibrid falfesték - Matt fényű

–––––––––––

LUCITE® Flowcoat 2.0 / MIX
Szilícium-karbon-technológiával gyártott hibrid
falfesték
súrolt fényre érzéketlen, nagyértékű bevonatként
sima alapfelületekre.
Homogén, tompa matt felületi megjelenés,
csökkentett érzékenységgel a karcolásos
bemattulásra.
Tulajdonságok:
Ξ Súrolt fényre érzéketlen
Ξ Tompa matt fényű
Ξ Nagyon hosszú nyílt idő
Ξ Sima falfelületeknek finom lefutású
megjelenést ad
Ξ Nagyon jól utánjavítható
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 1., a DIN EN 13 300
szerint
Ξ Nem érzékeny a karcolások okozta mattulásra

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

1,3 – 1,43

80 – 100 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

Az új
besorolási osztály: APLUS
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Különösen hatékony
Nincs versenytársa
Megbízható

LUCITE® All-In –
legnagyobb hatékonyság a vegyes felületű objketumok esetén.
Ξ Selyemmat fényű 100% tiszta akril bázisú egyrétegű
diszperziós festék, mindenek előtt a nagy felületű
beltéri területekre lett kifejlesztve. Olyan speciális
bevonat, mely alapozás nélkül megtapad csaknem
minden hordozóképes aljzaton.

Ξ A termék airless szórásra alkalmas módon kerül
forgalomba azonban hengereléssel, vagy ecseteléssel is
professzionális eredményt lehet vele elérni.
200 ml/m2-es kiadóssággal, többnyire elegendő egy
munkamenetben felhordani.
Külön alapozó használata általában nem szükséges.

Ξ A körülményes, drága anyagváltás a különböző alapfelületek
esetén elhagyható. Ez a tulajdonság pl. különösen hasznos
beltéri tetőszerkezetek szórással történő festése esetén:
trapézlemezek, beton tartóoszlopok, horganyzott acél
tartószerkezetek, vagy akár alumínium szellőzővezetékek
festése egy munkamenetben kivitelezhető. Így
egyszerűsödik a munkafolyamat és jelentősen lecsökken a
munkaidő ráfordítás.
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Egyrétegű - minden alapfelületre

LUCITE® Beltéri falfestékek
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Egyrétegű bevonat
Airless-felhordásra optimalizált

–––––––––––

LUCITE® All-In / MIX 5 / 10 / 15
100% tiszta akrilát bázisú, beltéri, speciális egyrétegű
festék. Airless szórási eljárásra optimalizálva.
Nagyértékű, gazdaságos bevonat, csaknem minden
ásványi eredetű alapfelületre: betonra, P2-P5-ös
csoportba sorolt vakolatokra, glettanyagokra, valamint
gipszkartonlemezekre.
Ezen kívül felhordható üvegszövet tapétára, CoilCoating ( Lindab) lemezekre, fára, nemesfémekre,
horganyzott acélra, mészhomokkőre, kemény PVC-re
stb. – lsd. a Műszaki Adatlapot.
Nagyobb beltéri felületek bevonására, mint pl.
lépcsőházak, gyártócsarnokok, szupermarketek, iskolák,
különféle ipari helységek, mélygarázsok stb. valamint
privát lakókörnyezet festésére is alkalmazható.
Tulajdonságok:
Ξ Univerzális, közvetlen tapadás
Ξ Sima felületi megjelenés
Ξ Csekély szennyeződési hajlam
Ξ Ecsettel és hengerrel is gyorsan felhordható
Ξ Nedves dörzsállósági osztály: 1.
Ξ Vizes tisztító- és fertőtlenítőszereknek ellenálló
Ξ Az alapfelület struktúráját visszaadja
Ξ Jó páradiffúziós képesség
Ξ Nagyon jól alkalmazható fej feletti
munkáknál, mennyezetfestésénél
Ξ Tűzvédelmi szakvéleménnyel
rendelkezik
Ξ Élelmiszeripari szakvéleménnyel
rendelkezik

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Nemes matt

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Kiszerelés

VE

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

12,0 L
5,0 L
1,0 L

1x
1x
6x

Áttetsző
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség
5 nemes matt

Selyem matt

Sűrűség
1,34 - 1,47

Kiadósság*
Airless: ca. 200 ml/m2
Ecset /
Henger:ca. 120 ml/m2

Típus

Színek

Kiszerelés

Gyári

Fehér

**120,0 L
12,0 L
5,0 L
1,0 L

Fass
1x
1x
6x

**) auf Anfrage
12,0 L 1 x
5,0 L 1 x
1,0 L 6 x

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 3

VE

Áttetsző
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség
10 selyem matt

Sűrűség
1,17 - 1,40

Kiadósság*
Airless: ca. 200 ml/m2
Ecset /
Henger:ca. 120 ml/m2

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Selyemfényű

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Kiszerelés
12,0 L
5,0 L
1,0 L
12,0 L
5,0 L
1,0 L

VE
1x
1x
6x
1x
1x
6x

Áttetsző
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség
15 selyemfényű

Sűrűség
1,16 - 1,42

Kiadósság*
Airless: ca. 200 ml/m2
Ecset/
Henger:ca. 120 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® Beltéri falfestékek

Speciális alapozók

LUCITE® Multi-Primer / MIX
Vizes bázisú, kül- és beltéri, széles körben
alkalmazható „Allround” szigetelő alapozó.
Nagy hatékonyságú, vízzel hígítható szigetelő- és
tapadást javító, kationos kötőanyag bázisú alapozó –
gátolja a kül- és beltéri felületek átütő foltosodását. A
problémás felületekre kiemelkedő szigetelőhatást
biztosít nikotin-,korom-, beázási víz-, olaj- és penész
ellen, valamint fafelületekre gyanta / csersavkivérzések
ellen.
Termékmegjelölés:
Ξ Gyors kikeményedés / 4 - 6 óra után átfesthető
Ξ Kiemelkedő tapadás – fára, üvegre, csempére, régi
festékbevonatokra, nemesfémekre....
Ξ Univerzálisan használható és átfesthető
Ξ Nagy hatékonyságú kationos kötőanyag
technológia

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,0 L
2,5 L

1x
4x

12,0 L
2,5 L

1x
4x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemmatt

ca. 1,43

ca. 100 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

1110 T Áttetsző

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

—

ca. 1,02

ca. 70 ml/m2

LUCITE® Sealer
Kül- és beltéri speciális mélyalapozó.
Speciális, tiszta akrilát diszperziós bázisú mélyalapozó
extrém nedvszívású, vagy krétásodó alapfelületekre.
Vízzel hígítható, ásványi-, vagy krétásodó
alapfelületeken is nagyon jól tapad, bel-és kültérben is
használható.
Tulajdonságok:
Ξ Magas páradiffúzisó képesség
Ξ A nedvszívó alapfelületeket nagyon jól
megszilárdítja, pl. mészhomokkőre erősen
krétásodó régi bevonatokra, gipszes építőipari
lemezekre/ gipszkartonlapokra, szálas
cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól
alkalmazható

Kiszerelés VE
10,0 L
5,0 L

1x
4x

pl. mészhomokkőre erősen krétásodó régi bevonatokra,
gipszes építőipari lemezekre / gipszkartonlapokra, szálas
cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól
alkalmazható

LUCITE® SilicatFix
Kül- és beltéri, szilikát bázisú alapozó- és
festékhígítószer.
Az ásványi alapfelületek megerősítésére és az erős, vagy
egyenetlenül nedvszívó felületek nedvszívásának
kiegyenlítésére, valamint a LUCITE® SilicatColor
homlokzatfesték hígítására alkalmazható.
Tulajdonságok:
Ξ Matt fényű
Ξ Időjárásálló
Ξ CO2- áteresztő

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Áttetsző

10,0 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,00

100-200 ml/m2 **

1x

**) Az alapfelület nedvszívása szerint
az alapozó koncentrátum 2:1
arányban vízzel hígítható

Ξ Könnyen felhordható

Kettős kovásodás / szuper tapadás
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*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® Beltéri falfestékek

Speciális alapozók

LUCITE® Grundierfarbe / MIX
Kül- és beltéri, fehér színű alapozófesték az
alapfelületek egalizálására.
Fedő alapozóréteg diszperziós szilikát-,
szilikongyantás- és diszperziós festékek alá.
Tapadást közvetítő alapozóként használható sima,
nem kovásodó alapfelületekre, mint pl. gipszes
vakolatok, gipszkarton- és gipszes építőipari lemezekre
valamint betonfelületekre diszperziós szilikátfesték
alá.
Tulajdonságok:
Ξ Jó fedőképesség
Ξ Oldószermenetes
Ξ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
Ξ Könnyen felhordható
Ξ Enyhén töltött / alapfelület -egalizáló

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
18,0 kg

1x

18,0 kg

1x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,4

ca. 200 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® Quarzgrund / MIX
Akril-kopolimer bázisú, kavrctöltetű, fehér színű,
matt fényű speciális festék.
Megfelelően beállított egalizáló, érdes felületet
képező alapozófesték ásványi aljzatokra, és
tapadást közvetítő bevonat nem kovásodó sík
alapfelületekre diszperziós szilikát-, szilikongyantásés diszperziós festékek alá.
Kül- és beltérben is használható.
Termékmegjelölés:
Ξ Kiváló fedőképesség
Ξ Ütés- és lökésálló
Ξ Erősen töltött/alapfelület-egalizáló
Ξ Víztaszító
Ξ Vízpáraáteresztő
Ξ Feszültségsegény
Ξ Ipari gázoknak ellenálló
Ξ Kiváló tapadást közvetítő a megfelelően
előkészített gipszes vakolatokra és
gipszkartonlapokra

MIX

Kiszerelés VE
18,0 kg

1x

18,0 kg

1x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Tompa matt

ca. 1,73

250 - 300 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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LUCITE® zománcfesték rendszerek

Vizes bázisú
Hibrid zománcok
A LUCITE® hibrid rendszerek
egyesítik az oldószeres – és a
vizes bázisú zománctermékek
pozitív tulajdonságait.

A rendszer alkotóelemei:
Ξ Speciális alapozók és fedő zománcok
Ξ 1K- és 2K-PUR-zománcfesték rendszerek
Ξ HVLP- és Airless szórható zománcok
Ξ Áttetsző lakkok
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LUCITE® zománcfesték rendszerek

Alapozók

Vizes bázisú

LUCITE® Primer / MIX
Univerzális alapozó- és köztesfesték, vízzel
hígítható.
Kül- és beltéri, nagy biztonságú alapozó vizes bázisú
zománcfesték rendszerekhez fára, fa építőipari
anyagokra, régi bevonatokra, üvegszövet tapétára,
vinil tapétára, vakolt felületekre.
Tulajdonságok:
Ξ Kiemelkedő fedőerő, nagyon jó felületi lefutás
Ξ Nagyon jól csiszolható, töltött, időjárásálló
Ξ Lúgálló, fényét, színét, fehérségét tartósan
megtartja
Ξ Vízpára-áteresztő, szagszegény, matt fényű

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 21
Mix-Base 3

Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

2,50 L
1,00 L

6x
6x

Áttetsző
Félfehér
Fehér

) Kifutó termék

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,39

ca. 120 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér +
ca. RAL 7001

LUCITE® ContactPrimer / MIX
Ideális tapadóhíd – és speciális vizes bázisú alapozó,
kül-és beltéri mázolási/festési munkák alá.
Biztonsági alapozóréteg régi diszpreziós festékekre,
zománcokra, horganyzott felületekre, kemény PVC-re,
alumíniumra, rézre és több egyéb kritikus alapfelületre
akril-, vagy alkidgyantás zománcfestékek alá.
Tulajdonságok:
Ξ Szuper tapadóképesség
Ξ Matt fényű, enyhén töltött
Ξ Gyorsan szárad, jól csiszolható
Ξ Páraáteresztő
Ξ Vízzel hígítható, szagsemleges

MIX

Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

2,50 L
1,00 L

6x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,39

ca. 120 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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Zománcfestékek

Vizes bázisú

LUCITE® GlossColor / MIX
Vízzel hígítható speciális kötőanyag kombinációs
bázisú, fényes zománcfesték.
Kül- és beltéri felületekre, fára, fa építőipari
anyagokra, fémre, kemény műanyagokra, üvegszövetés vinil tapétára, vakolt falakra és lábazatra, ásványi
alapfelületekre és színezve melegvizes radiátorokra.
Tulajdonságokl:
Ξ Kitűnő felületi keménység
Ξ Időjárás álló, nem blokkosodik, nagyon jó
fedőképesség
Ξ Lúgálló, fényességét, színét és fehérségét
hosszútávon megtartja
Ξ UV-álló, szagsemleges
Ξ A DIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjátékok
festésére alkalmas

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 21
Mix-Base 3
Mix-Base 51

Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

2,50 L
1,00 L

6x
6x

Áttetsző
Félfehér1
Fehér
Sárga 1

) Kifutó termék

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Fényes

ca. 1,24

ca. 110 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® SatinColor / MIX
Vízzel hígítható speciális kötőanyag kombinációs
bázisú, selyemfényű zománcfesték.
Kül- és beltéri felületekre, fára, fa építőipari
anyagokra, fémre, kemény műanyagokra, üvegszövetés vinil tapétára, vakolt falakra és lábazatra, ásványi
alapfelületekre és színezve melegvizes radiátorokra.
Tulajdonságokl:
Ξ Kitűnő felületi keménység
Ξ Nagyon jó fedőképesség
Ξ Időjárás álló, nem blokkosodik, lúgálló,
Ξ UV-álló, fényességét, színét és fehérségét
hosszútávon megtartja, szagsemleges
Ξ A DIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjátékok
festésére alkalmas
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MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 21
Mix-Base 3
Mix-Base 51
) Kifutó termék

Áttetsző
Félfehér1
Fehér
Sárga 1

Kiszerelés VE
**12,00 L
2,50 L
0,75 L

1x
6x
6x

**12,00 L
2,50 L
0,75 L

1x
6x
6x

**) Igény szerint

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,24

ca. 110 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® zománcfesték rendszerek

Zománcfestékek / önmagát alapozza

Vizes bázisú

LUCITE® PU-MattColor / MIX
A MattColor egy vizes hígítású, speciális
kötőanyagkombinációval készült, nemes matt fényű
PU zománcfesték.
A megfelelő felületelőkészítés és alapozás után
beltérben, az alábbi felületekre hordható fel: fa, fa
építőipari anyagok, fémek, kemény műanyagok,
üvegszövetre, vinil tapétákra és ásványi
alapfelületekre.
Tulajdonságok:
Ξ Matt felület / fényességi fok: kisebb mint 10 e./ 60º
Ξ Kiemelkedő felületi keménység
Ξ Blokkosodásmentes / poliuretán bázis
Ξ Nagyon jó fedőerő / kiváló éltakaró képesség
Ξ Lúgálló
Ξ Fényét, színét- és fehérségét tartósan megőrzi
Ξ A kéz izzadságának ellenálló
Ξ Szagsemleges
Ξ A DIN EN 71/3. szerint gyermekjátékok festésére
alkalmas

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 21
Mix-Base 3
Mix-Base 51
) Kifutó termék

Áttetsző
Félfehér1
Fehér
Sárga 1

Kiszerelés VE
**12,00 L
2,50 L
0,75 L

1x
6x
6x

**12,00 L
2,50 L
1,00 L

1x
6x
6x

**) igény szerint

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,24

ca. 110 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® All-Top Aqua satin / MIX
Selyemfényű, univerzálisan alkalmazható, önmagát
alapozni képes zománcfesték – kül- és beltérben
egyaránt.
Határok nélküli felhasználási lehetőséggel, tartós,
időjárásálló felülettel. Nagy biztonsággal és közvetlenül
megtapad: hordképes régi festéseken, fa alapfelületeken,
fa építőipari lemezeken (OSB, MDF), kemény PVC-n,
alumíniumon, horganyzott felületen.
A termék egyedi jellemzői:
Ξ Magas éltakaró képesség
Ξ Szellőzőképes
Ξ Magas fedőképesség
Ξ Kiemelkedő felületi állóképesség –
kb. 200 µm-ig felhordható rétegenként, függőlegesen
Ξ Magas blokkosodás-mentesség
Ξ Közvetlen tapadás – nincs anyagváltás különféle
alapfelületeken
Ξ Töltött, sima lefutású, nagyon jól terül
Ξ Kiemelkedő UV- és időjárásállóság
Ξ Szinte szagtalan

MIX

Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

2,50 L
1,00 L

6x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

Gyári: ca. 1,28
Mix: 1,14 – 1,21
színek szerint

ca. 140 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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1K zománcfestékek
Ablakzománcok / Radiátorzománcok

Vizes bázisú

LUCITE® VentiSatin
Fehér színű, selyemfényű, vizes hígítású, egyfazekas –
önmagát alapozó - akril ablakzománc.
Alapozó-, köztes- és záróréteg a kül- és beltéri
mérettartó fa alapfelületekre, speciálisan fa ablakokra.
Tulajdonságok:
Ξ Könnyen felhordható, magas fedőképességű
Ξ Biztos éltakaró képesség
Ξ Kiemelkedő blokkosodás mentesség és magas
időjárásállóság
Ξ Páraáteresztő, felülete nem sárgul be

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,28

120 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Fényes

ca. 1,24

120 ml/m2

2,50 L
0,75 L

6x
6x

LUCITE® ThermGloss
Vízzel hígítható fényes zománcfesték melegvizes
radiátorokra és fűtéscsövekre.
Minden, a DIN 55900 szerint alapozott melegvizes
radiátorra és fűtési csőre alkalmas. A LUCITE®
ThermGloss alkalmas továbbá más hordozóképes
alapfelületekre is, mint pl. fa- és fa építőipari
anyagokra, kemény PVC-re, struktúr- és üvegszövet
tapétára.
Tulajdonságok:
Ξ Vízzel hígítható, enyhe szagú, sárgulásmentes
Ξ Könnyen felhordható, gyorsan szárad, 120°C-ig
hőálló
Ξ Kiemelkedő fedőerő és éltakaró képesség
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Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® zománcfesték rendszerek

1K-Speciális zománcfestékek
Szigetelő- és zománcfesték

Vizes bázisú

LUCITE® IsoLack Satin / MIX
Selyemfényű, speciális kötőanyagkombinációval gyártott,
egyfazekas – önmagát alapozó - vizes zománcfesték.
A polimerizált gyanta kötőanyag gátolja a fában lévő vízben
oldódó színezőanyagok kivándorlását, többek között megszünteti
a nikotin- és korom foltokat, valamint a golyóstoll- és szesztoll
nyomokat.
Nagyértékű alapozó- és záró zománcbevonat fa alapfelületekre
(pl. borovi-, lucfenyőre,tölgyre,vörösfenyőre, merantira), fa
építőipari lapokra ( OSB stb.) valamint kül- és beltéri régi
bevonatkora.
Nagyon jól használható új zománcozási munkákra és felújításokra:
fa mennyezetekre, faburkolatokra, fapanelekre, fa szegélylécekre,
valamint beltéri ajtókra.
Tulajdonságok:
Ξ 1 edényes rendszer(önmagát alapozza) beleértve a szigetelő
alapozást is a fában lévő vízben oldódó színezőanyagok ellen elegendő 1 anyagot használni a kivitelezés alatt
Ξ Elegendő 2 rétegben felhordani, külön szigetelő-alapozó nélkül
Ξ Filmje megerősített - sárgulásmentes, karcolásra- és
szennyezőanyagok ellen érzéketlen
Ξ Tökéletesen terül - különleges, nagyértékű felületet ad
Ξ Szokványos zománcozási festőtechnikákkal felhordható
Ξ A DIN EN 71:2014-3 szerint bevizsgálva - Gyermekjátékok
festésére is alkalmazható

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,00 L
2,50 L
0,75 L

1x
6x
6x

12,00 L
2,50 L
0,75 L

1x
6x
6x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,28

140 ml/m2

Kültérben is alkalmazható!

Gyermekjátékok festésére is!

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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1K - Speciális zománc
Fémes hatású zománcfesték, dekoratív megjelenéssel
LUCITE® MetallicColor / MIX
Dekoratív, fémes jellegű felületnemesítés különféle
épületszerkezetekre, felületekre.
Egy edényes rendszer ( alapozó- és záróbevonat is
önmagában), kül- és beltéri felületekre. Közvetlenül,
szakszerű felületkezelés után megtapad fa felületen, fa
építőipari anyagokon,PVC-n, acélon, horganyzott
acélon. Felhordható minden vizes/oldószeres bázisú
alapozóra, valamint régi 1K akril- és alkidgyantabázisú
bevonatokra.
Tulajdonságok:
Ξ Korróziógátló hatóanyagokkal erősített
Ξ Kiváló felületi tapadás / Közvetlenül megtapad a
fentiekben jelölt alapfelületeken
Ξ Blokkosodásmentes, nagyon jó fedőképességű
Ξ Környezetbarát
Ξ Szinte szagmentes
Ξ A DIN 55944 szerint ólom- és kromátmentes

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Bázis:
RAL 9006

2,50 L
0,75 L

6x
6x

Lenti színek
a következő
bázisból színezhetők:
RAL 9007
Silber 001
Altkupfer 008
Anthrazit 009
DB 301 / DB 310
DB 501 / DB 502
DB 503 / DB 510
DB 601 / DB 602
DB 603 / DB 610
DB 701 / DB 702
DB 703 / DB 704

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

1,24 – 1.29
színek szerint

ca. 145 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

A LUCITE® MetallicColor színválasztéka
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RAL 9006

RAL 9007

Silber 001

DB 301

DB 310

DB 501

DB 602

DB 603

DB 610

Altkupfer 008

Anthrazit 009

DB 502

DB 503

DB 510

DB 601

DB 701

DB 702

DB 703

DB 704

LUCITE® zománcfesték rendszerek

1K-PU-zománcfesték
Magas igénybevételekre

LUCITE® 1K-PUColor Satin / MIX
Karc- és ütésálló felületképzésre. Selyemfényű, vízzel
hígítható, speciális 1K poliuretán zománcfesték.
Nagy értékű fedő zománcfesték a megfelelő alapozás
felhordása után fára, fa építőipari anyagokra, ásványi
alapfelületekre, fémekre, nemes fémekre és kemény
műanyagokra. Kül- és beltérben egyaránt használható.
Tulajdonságok:
Ξ Kiemelkedő felületi keménység (porcelán jellegű)
Ξ Sima felület, magas filmvastagság
Ξ Különösen a magas igénybevételeknek kitett
felületek védelmére alkalmas
Ξ Jelentősen csökkentett karcolás-érzékenység ( írás- és
gyűrűkarc effekt)
Ξ Szennyeződésnek, zsírnak és kézizzadságnak
ellenáll
Ξ Nem blokkosodik - különösen alkalmas ablak, ajtó
festésére
Ξ Kiemelkedő fedőerő és jó terülőképesség
Ξ Lúg- és időjárásálló
Ξ Fényét, színét és fehérségét tartósan megőrzi, UV álló
Ξ Háztartási tisztítószerekkel szemben ellenálló
Ξ Szagsemleges
Ξ A DIN EN 71:2014 szerint gyermekjátékok festésére is
alkalmas

! ÚJ!
Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
2,50 L
0,75 L

6x
6x

2,50 L
1,00 L

6x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,15
(Középérték)

ca. 130 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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2K-PUR Zománcfesték rendszer
selyemfényű

Vizes bázisú

LUCITE® 2K-EpoxyPrimer / MIX
2K Epoxigyanta-alapozó, vízzel hígítható. Kül- és
beltéri felületekre egyaránt.
Kiemlekedő tapadás vasra és acélra, öntött vasra,
V2A-nemesacélra, rozsdamentes acélra, horganyraés horganyzott acélra, alumíniumra, rézre, MDF-re,
kemény PVC-re (elválasztószer nélkül), Resopal-ra,
üvegre, csempére, tömörített betonra, Coli-Coatin
( Lindab) lemezekre, 2K zománcokra, porszórt
bevonatokra…( a termék műszaki adatlapját és a BFS
adatlap 24. sz. be figyelembe kell venni!)
Alaplakk / Térhálósító keverési aránya - 1:1
Tulajdonságok:
Ξ Aktív korrózióvédelem
Ξ Univerzálisan átfesthető 1K- és 2K oldószeres és
vizes zománcokkal
Ξ Környezetbarát – oldószerekben szegény

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Fehér

2,30 L
+
2,20 L
Edző

1x

Gyári / MIX

Fehér
schiefergrau /
agyagszürke
(ca. RAL 7015)

0,51 L
+
0,49 L
Edző

6x

1,02 L
+
0,98 L
Edző

6x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,26

ca. 140 ml/m2

Típus

Színek

Gyári + MIX

Fehér +

0,9 L
+
0,1 L
Edző

6x

Gyári + MIX

Fehér +

2,25 L
+
0,25 L
Edző

6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3
Mix-Base 51

Áttetsző
Fehér
Sárga 1

LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin / MIX
Vízzel hígítható, selyemfényű 2K poliuretán (PUR)
zománcfesték a mechanikailag és kémiailag erősen
terhelt kül – és beltéri felületekre,
mint pl. közösségi épületeken, eladóterekben,
kórházakban, óvodákban, hűtőházakban, raktárakban,
az élelmiszeripar területén, privát uszodáknál stb.
Alkalmazható fára, fa építőipari anyagokra, ásványi
alapfelületekre, fémekre, nemesfémekre, kemény
műanyagokra, műanyag ablakokra stb.
Alaplakk / Térhálósító keverési aránya - 9:1
Tulajdonságok:
Ξ Jó alapfelületi tapadás
Ξ Magas terhelhetőség, növelt dörzsállóság, nagyon jó
kémiai ellenállóképesség, dekontaminálható
(orvosi rendelőkben, műtőkben alkalmazható),
hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok
területén, óvodákban is felhordható
Ξ A DIN 55944 szerint ólom- és
kromátmentes
Ξ Kiváló terülőképesség
Ξ Szagsemleges
Ξ Fazékidő: kb. 2 óra

Kiszerelés VE

) Kifutó termék

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,26
Középérték

ca. 140 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!
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2K-PUR Zománcfesték rendszer
matt fényű

Vizes bázisú

LUCITE® 2K-PUR Xtrem matt / MIX
Vízzel hígítható, matt fényű 2K poliuretán (PUR)
zománcfesték a mechanikailag és kémiailag erősen
terhelt kül – és beltéri felületekre,
mint pl. közösségi épületeken, eladóterekben,
kórházakban, óvodákban, hűtőházakban, raktárakban,
az élelmiszeripar területén, privát uszodáknál stb.
Alkalmazható fára, fa építőipari anyagokra, ásványi
alapfelületekre, fémekre, nemesfémekre, kemény
műanyagokra, műanyag ablakokra stb.
Alaplakk / Térhálósító keverési aránya - 9:1
Tulajdonságok:
Ξ Jó alapfelületi tapadás
Ξ Magas terhelhetőség, növelt dörzsállóság, nagyon jó
kémiai ellenállóképesség, dekontaminálható
(orvosi rendelőkben, műtőkben alkalmazható),
hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok
területén, óvodákban is felhordható
Ξ A DIN 55944 szerint ólom- és
kromátmentes
Ξ Kiváló terülőképesség
Ξ Szagsemleges
Ξ Fazékidő: kb. 2 óra

Kiszerelés VE

Ξ
Gyári + MIX

Fehér +

Gyári + MIX

Fehér +

Mix-Base 0
Mix-Base 3
Mix-Base 5

Áttetsző
Fehér
Sárga 1

jó

0,9 L
+
0,1 L
Edző

6x

2,25 L
+
0,25 L
Edző

6x

) Kifutó termék

1

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

Fehér ca. 1,26
MIX: 1,00 - 1,29
színektől függő

ca. 140 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

41

LUCITE® zománcfesték rendszerek

Airless-System

Vizes bázisú

LUCITE® AirlessFiller / MIX
Univerzális vizes bázisú, Airless alapozó- és előfesték,
beltéri felületekre, magas rétegvastagsággal –
speciálisan a szórási felhordásra kifejlesztve.
Vizes bázisú és aromamentes oldószeres zománcok
biztos alapozója fára és fa építőipari lapokra. Alkalmas
fémre, nemes fémekre, műanyagokra és régi
bevonatokra is a szakszerű alapozást követően.
Tulajdonságok:
Ξ Nagyon jó fedőképesség
Ξ 400 µm-ig, függőleges felületen nincs megfolyása
Ξ Erősen töltött, jól csiszolható és jól tapad az
alapfelülethez

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
12,00 L
5,00 L

1x
1x

12,00 L
5,00 L

1x
1x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Matt

ca. 1,27

ca. 220 ml/m2

Típus

Színek

Gyári

Fehér

LUCITE® AirlessSatin / MIX
Vizes bázisú, terhelhető speciális zománcfesték a
tökéletesen sík „Airless” felületekért.
Tulajdonságok:
Ξ Selyemfényű, magas fedőképességű
Ξ 300 µm-ig, függőleges felületen nincs megfolyása
Ξ páraáteresztő, ütés- és karcolásálló, nem sárgul
Ξ Hosszú nyílt idő, kiváló terülőképesség
Ξ Szórási ködje elhanyagolható

MIX
Mix-Base 0
Mix-Base 3

Kiszerelés VE
12,00 L
5,00 L

1x
1x

12,00 L
5,00 L

1x
1x

Áttetsző
Gyári fehér

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.
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Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,17

ca. 220 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® zománcfesték rendszerek

HVLP-szórható zománc

Vizes bázisú

LUCITE® HVLP 2in1 Satin
Nagyértékű, selyemfényű, vizes bázisú akrilát
zománcfesték alapozás nélküli közvetlen tapadással =
2:1-ben termék.
Ideálisan használható kisebb felületeken, különféle
aljzatokra.
Készülékfüggetlen, MULTI HVLP zománcozási rendszer.
Tulajdonságok:
Ξ Nagyon jó terülőképesség, tükörsima felületi kép
Ξ Függőlegesen 200 µm-ig nem folyik meg
Ξ Nagyon jó fedőképesség
Ξ Nem blokkosodik - ablakra, ajtóra alkalmas
Ξ Elasztikus és diffúzióképes - korlátozottan mérettartó
fa szerkezetekre különösen jól alkalmazható
Ξ Nedves dörzsállóság: 1. o. (a DIN EN 13 300 szerint)
Ξ Felülete nem sárgul
Ξ Érzékeny területekre is alkalmazható – szagsemleges
és a DIN EN 71-3 szerint gyermekjátékok festésére is
alkalmas

Típus

Színek

Gyári

Fehér

MIX

Kiszerelés VE
2,5 L
0,75 L

6x
6x

2,5 L
0,75 L

6x
6x

Mix-Base 0
Mix-Base 3

Áttetsző
Gyári fehér

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

Fehér: ca. 1,26
MIX: 1,00 - 1,29
színektől függő

ca. 150 ml/m2

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Az első univerzális HVLP
zománc közvetlen
tapadással fára, fa
építőipari anyagokra,
alumíniumra, horganyra,
rézre és kemény PVC-re.
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LUCITE® zománcfesték rendszerek

Parkettlakkok és
Lakkok

Vizes bázisú

LUCITE® ParquetGloss
Vizes hígítású, magasfényű, környezetbarát
akril-poliuretán bázisú, faerősító lakkbevonat.
Minden fa- és parafa parkettára lakókörnyezeti
terheléssel, fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra
és beltéri nagy terhelés alatt álló fa építőipari
szerkezetekre.
Tulajdonságok:
Ξ Szagközömbös, víztiszta
Ξ Karcolásálló, vízfoltoknak és háztartási
tisztítószereknek ellenálló

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Áttetsző

2,50 L
0,75 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Fényes

ca. 1,08

ca. 110 ml/m2

Típus

Színek

Kiszerelés VE

Gyári

Áttetsző

2,50 L
0,75 L

Fényesség

Sűrűség

Kiadósság*

Selyemfényű

ca. 1,04

ca. 110 ml/m2

6x
6x

LUCITE® ParquetSatin
Vizes hígítású, selyemfényű, környezetbarát
akril-poliuretán bázisú, faerősító lakkbevonat.
Minden fa- és parafa parkettára lakókörnyezeti
terheléssel, fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra
és beltéri nagy terhelés alatt álló fa építőipari
szerkezetekre.
Tulajdonságok:
Ξ Szagközömbös, víztiszta
Ξ Karcolásálló, vízfoltoknak és háztartási
tisztítószereknek ellenálló

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

44

6x
6x

MixPlus Színezési technológia

MixPlus Színezési központ

DecoTint® Színezőpigmentek
Vizes bázisú szinezőpigment koncentrátumok.

Kiszerelések
csomagolási egység

Bázis típus

Színek

123 GY

grün

1L

1 St

133 YR

mittelgelb

1L

1 St

121 BG

blau

1L

1 St

134 XYR

oxidgelb

1L

1 St

125 NB

schwarz

1L

1 St

138 XRB

oxidrot

1L

1 St

111 WN

weiß

1L

1 St

126 NS

oxidschwarz

1L

1 St

119 VR

rotviolett

1L

1 St

124 XGY

oxidgrün

1L

1 St

122 BS

oxidblau

1L

1 St

Színkártya kollekciókkal mint pl. a RAL, RAL-Design,az NCS
színrendszerekkel és több egyéb, a piacon lévő ismert
színkártyákkal -a projectjeik kreatív megvalósításához - állunk
a tervezők, kivitelezők és felhasználók rendelkezésére.

112 XYG

oxidlemon

1L

1 St

117 RB

rot

1L

1 St

115 OG

orange

1L

1 St

113 YG

gelb

1L

1 St

Felhasználóink környezetében a CD-Color kereskedői partnerei
„just in time“- azonnali színkeverési szolgáltatást nyújtanak.

116 XOR

oxidorange

1L

1 St

Bázis típus

Színek

NEU 262

oxidblau

1L

1 St

NEU 274

oxidgelb

1L

1 St

NEU 278

oxidrot

1L

1 St

NEU 500

oxidgelb

1L

1 St

NEU 502

zitronengelb

1L

1 St

NEU 592

oxidschwarz

1L

1 St

Dekoratív festékbevonatok színezésére, színbeállításra.
Tulajdonságok:
Ξ VOC- és glykolmentes
Ξ Nagy színezőképességű szerves- és szervetlen
pigmentválaszték
Ξ 16 db alap bázispaszta

Ragyogás, színezés = MixPlus!
A pasztákkal nagy gondossággal összhangban lévő MixPlus
színkeverési programban több mint 300 db rezeptúrázott
színkártya és összesen kb. 1.300.000 db színárnyalat nyújtja a
lenyűgöző színválasztékot.

Kívánságuk szerint: rugalmassággal az éppen szükséges
anyagmennyiségekre és egyedi színekkel az igényelt
anyagminőségre.
Minden színezhető termékünk
azonnal felismerhető
a „MixPlus” megjelöléssel.

Kiszerelések
csomagolási egység

Az egyedi paszta-konfigurációval
kapcsolatban kérjük keresse a MIX-Plus
részlegünket (lsd. az 51. oldalon).

A MixPlus színezhető
termékei:
Ξ Oldószeres - és vizes bázisú
1K és 2K zománcrendszerek
Ξ Fa lazúrok
Ξ Homlokztafestékek
Ξ Beltéri festékek
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MixPlus Színezési technológia

Megnövelt felújítási ciklus
az UV - álló homlokzatoknak köszönhetően

Tartós homlokzatvédelem
az UV álló A1-es színekkel:
A LUCITE Design A1-es színkátyájában
található színek magasan fényálló,
szervetlen pigmentekből (1) és magas
minőségű LUCITE® kötőanyagból (A)
készültek, így megfelelnek a 26. sz. BFS
Adatlap A1-es „legmagasabb
színtartóssági besorolásnak”.
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A legnagyobb A1-es színtartósági besorolással a
következő termékek állnak rendelkezésre:
LUCITE® House-Paint
LUCITE® SilicoTherm
LUCITE® SilicoTec
LUCITE® Wetterschutz plus
(Favédő bevonat)

MixPlus Színezési technológia

A LUCITE® DESIGN A1
Színkártya

A1

A “LUCITE® Design A1” színkártya 252 db színe az
Európában „legjobban kedvelt színharmónia” alapján
lettek kiválogatva és a sokoldalú, biztos homlokzatképzés
alapja.
Ξ Modern építészetben
Ξ Történelmi homlokzatoknál
Ξ Kereskedelmi épületeknél

Az A1-es színválaszték
rendszere
A színkártya felépítése:
Ξ 8 db fehér alapszín
Ξ 17 db erősebb színcsalád –
melyek kissé szürkébb,
finomabb színárnyalatokban
osztályozva jelennek meg
Ξ 8 db egymással harmonizáló meleg
természetes szín, azok árnyalataival
Ξ 5 db szürke színkollekció, különféle
árnylatokban a világos szürkétől a mély
feketéig
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MixPlus Színezési technológia

Biztos színválaszték
homlokzatokra és kültéri épületszerkeztekre

Az "Inspiration Farbe" színkártáyban 500 db
receptúrázott NCS szín található A1-es
színtartóssági besorolással!

Az „Inspiration Farbe“ színkártya
színei, NCS színek alapján.
A CD-Color „Inspiration Farbe“ színkártya, amely az NCS
színrendszeren alapul 5 színvilág kb. 1000 db színárnyalatát
mutatja be, mely jelentősen megkönnyíti a felhasználók
döntését az alkalmazott anyagok és felhasználási területek
szerinti színválasztásban.

Homlokzatképzés
Az „Akzent“ színvilágban különösen világos színárnyalatok találhatók megfelelő kontraszttal a „klasszikus“ homlokzati színek
kialakításához. A „Natur“ színvilágban a földszínek és szürkés
színárnyaltok vannak összefoglalva a műemléképületekhez és a
klasszikus Fachwerk házakhoz.

Intenzív színek
A „Fresh“ színvilágban intenzív, világító színek vannak
csoportosítva. A színválaszték lehetőséget ad a felhasználónak,
hogy „sa-ját Objkektumát“ feltűnést keltő, vagy kontrasztdús
hatású színekkel lássa el, a friss zománcfesték hatástól a
posztmodern homlokzatkialakításig.
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Online-terméknavigátor

Anyagválasztás és mennyiségi kalkuláció
egy gombnyomásra

A CD-Color
terméknavigátorával
gyermekjáték a
helyes termék
kiválasztása!
A CD-Color terméknavigációval a CWS
WERTLACK, DELTA® und LUCITE® széles
márkaválasztéka alapján, minden
alapfelületre és felhasználási területre
megtalálható a pontos bevonatrendszer.

Anyagszükséglet számítás:
A terméknavigátor igény szerint akár az
adott objektum anyagszükségletét is ki
tudja számítani. A terméknavigátort
közvetlenül honlapunkról lehet igénybe
venni.

Keresési kritériumok és feltételek az alábbi példa szerint:

1
2
3
4
5
6
7
8

Márkaválasztás

LUCITE® ANSTRICHSYSTEME

Elhelyezkedés

Außen / Kültér

Bevonat típusa

Anstrich / Festék

Rendszerfelépítés

Wasserbasierend/ vizes bázisú

Munkafolyamat

Klassisches System / klasszikus rendszer

Alapfelület

Porenbeton / porózus beton

Minőségi besorolás

—

Fényességi fok

Matt / Matt

( Ez a konfigurációból kiesik)

Javaslatunk az Ön konfigurációjára:

www.cd-color.de

1x

2x

Anyagszükséglet számító:
Mekkora a festendő felület?
Az Ön által megadott adat:

100

m2

SZÁMOL

Alapozásra szükséges : 7

l LUCITE® Sealer (1x felhordás)
Fedőbevonatra szükséges: 20 l LUCITE® House-Paint (2 x felhordás)
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Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál

Központi rendelésfelvétel
Értékesítési szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék
Központi rendelésfelvétel
FAX, Tel. 02330 / 926 356

Kerstin Dolata
Mellék - 583

Julia Schmidt
Mellék - 582

Kirsten Wortmann
Mellék - 587

Kristina Mänzer
Mellék - 339

Heike Furmanek
Mellék - 343

Tanja Radosavljevic
Mellék - 344

Műszaki tanácsadás
Carsten Schmitz
Mellék - 226

Műszaki tanácsadás
Timo Stubenvoll
Mellék - 446

Műszaki tanácsadás
Sebastian Schmidtke
Mellék - 361

Műszaki tanácsadás
Horst Kufahl
Mellék- 191

Ügyfélszolgálati vezető
Friedhelm Ladage
Mellék - 579

Alkalmazástechnika
Műszaki szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék
Alkalmazástechnika FAX
Tel. 02330 / 926 590

Alkalmazástechnikai osztályvezető
Benedikt Müller-Wortmann
Mellék - 101
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Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál
MIX PLUS
Színbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék
Hotline
Tel. 02330 / 926 154
Receptkérés
FAX ,Tel. 02330 / 926 103
rezepte@cd-color.de

MixPlus osztályvezető
Hajo Schütz
Mellék - 193

Lydia Peters
Mellék - 192

Markus Bickheuer
Mellék - 186

Stephan Hecheltjen
Mellék - 154

Színkeverőgép - technika
Hotline szolgálat
Tel. 02330 / 926 133

Jürgen Reimann
Mellék - 111

Bernd Gröhser
Mellék - 133
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Szállítási információk

Szállítási költségek
Szállítási költségek, határidők
vonatkozásában kérjük érdeklődjön
kereskedelmi partnereinknél, vagy
magyarországi képviselőnknél.
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A CD-Color GmbH & Co. KG Általános Szerződési Feltételei
1. § Általános rendelkezések, hatály

1 .Az alábbi általános szerződési feltételeink (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag abban az esetben érvényesek, ha
a vevő/vállalkozó (BGB [német polgári törvénykönyv] 14. §-a) közjogi jogi személy vagy közös közjogi
befektetési alap. Általános szerződési feltételeink a fogyasztókra nem vonatkoznak.
2. Általános szerződési feltételeink kizárólagos érvényességgel bírnak. A vevő ezen feltételektől eltérő,
azoknak ellentmondó vagy azokat kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés
részévé, ha és amennyiben azok érvényességét írásban jóváhagytuk. Ez a hozzájárulásra vonatkozó
követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a vevő általános szerződési feltételeinek
ismeretében a szállítást feltétel nélkül hajtjuk végre.
3. Az egyedi esetekben a vevővel megkötött egyedi megállapodások (ideértve a mellék megállapodásokat,
kiegészítéseket és módosításokat is) mindig elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Az
ilyen megállapodások tartalma szempontjából az írásbeli szerződés, illetve a mi írásbeli visszaigazolásunk
döntő jelentőséggel bír.
4. Azon jogi szempontból releváns nyilatkozatokat és értesítéseket, amelyeket a vevőnek a szerződés
megkötését követően kell átadnia részünkre (pl. határidők meghatározása, reklamációk, elállási nyilatkozat
vagy csökkentésről szóló nyilatkozat) azok érvényessége érdekében írásba kell foglalni.
2. § Szerződéskötés
1. Ajánlataink nem jelentenek szerződéses vagy más jellegű kötelezettségvállalást. Ez akkor is érvényes, ha a
vevő részére katalógusokat, műszaki dokumentációkat, egyéb termékleírásokat vagy iratokat adtunk át - akár
elektronikus formában is -, amelyek tekintetében a tulajdonjogokat és a szerzői jogokat fenntartjuk.
2. Az áru vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés eltérő
előírásai hiányában jogosultak vagyunk ezt a szerződéses ajánlatot annak kézhezvételétől számított 2 héten
belül elfogadni. Az elfogadás történhet írásban (pl. a megrendelés visszaigazolásával) vagy az áruknak a vevő
részére történő kiszállításával.
3. § Árak
1. A megállapodott árak gyártelepi árak és azok összege a kiszállítás napján érvényes, törvényben
meghatározott áruforgalmi adóval növelendő. Minden vám, illeték, adó és egyéb kormányzati adó a vevőt
terheli.
2. A számítás szempontjából az általunk meghatározott súlyok, darabszámok és mennyiségek akkor
tekintendők irányadónak, ha a vevő azokkal szemben azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14
napon belül nem emel kifogást.
3. Ha a szerződés időtartama alatt árainkat általánosan csökkentjük vagy emeljük, az esetben a még át nem
vett mennyiségekre a megváltozott árak alkalmazandóak. Áremelés esetén a vevő jogosult a szerződést
haladéktalanul, de legkésőbb az áremelésről szóló értesítés kézhezvételét követő négy héten belül
felmondani. A szerződéstől való elállás az áremelés előtt teljesített szállításokat nem érinti.
4. § Alkalmazástechnikai tanácsadás
1. Amennyiben tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk, ezt legjobb tudásunk szerint végezzük. A leszállított áruk
alkalmasságára és alkalmazására vonatkozó adatok és információk nem mentesítik a vevőt a saját maga által
végzendő vizsgálatok és kísérletek alól. Ez különösen akkor érvényes, ha a termékekhez nem tőlünk beszerzett
hígítók, keményítő anyagok, kiegészítő lakkok vagy egyéb komponensek hozzáadása történik.
5. § Szállítás
1. A vevő köteles az árut az egyeztetett szállítási időpontban, vagy - amennyiben a felek szállítási határidőben
nem állapodtak meg - a rendelkezésre állásról szóló értesítést követően a teljesítés helyén a 11. §-nak
megfelelően haladéktalanul átvenni. Ha a vevő az áru átvételét illetően késedelembe esik, akkor jogosultak
vagyunk azokat saját belátásunk szerint a vevő költségére elküldeni, vagy - ha másképpen nem megoldható,
akár a szabadban - tárolni. Ebben az esetben az áruk véletlen megsemmisüléséért, elvesztéséért vagy
károsodásáért felelősséget nem vállalunk. Az áru tárolása esetén jogosultak vagyunk az árut egy hét elteltével
kiszámlázni.
2. Amennyiben az 1. bekezdéstől eltérően olyan megállapodás született, mely szerint kötelesek vagyunk az
árut elküldeni, az esetben a szállítás a vevő költségén történik, és a szállítási eszközök és a szállítási útvonal
megválasztása külön utasítás hiányában saját belátásunk szerint történik. A kárveszély akkor száll át a vevőre,
amikor az árut a fuvarozónak átadjuk. A szállítás 1 000,00 EUR értéktől a rendeltetési helyig fizetve történik.
3. A vevő számára ésszerű részleges szállítás megengedett.
4. Nálunk, illetve alvállalkozóinknál bekövetkező jelentős, előreláthatatlan, illetve és nem általunk okozott
üzemzavarok, beszállítóink részéről történő szállítási határidő túllépések vagy szállítást érintő fennakadások,
valamint nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, szállítási eszköz beszerzését érintő
nehézségek, közlekedési fennakadások, felsőbb hatalom általi rendelkezések és vis maior esetek előfordulása
esetén a szállítási idő a teljesítés akadálya fennállásának időtartamával meghosszabbodik, amennyiben ezek a
körülmények az áruk szállítása szempontjából mérvadóak. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről a vevőt
haladéktalanul értesítjük. Ha az ilyen körülmény több mint egy hónappal késlelteti a szállítást, az esetben mind
a vevő, mind mi - a kártérítési igények kizárása mellett - jogosultak vagyunk a szállítási zavarok által érintett
mennyiséget illetően a szerződéstől elállni. A törvény szerinti elállási és felmondási jogunkat, valamint a
szerződés teljesítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket a teljesítési kötelezettség kizárása esetén (pl. a
szolgáltatás és/vagy az utólagos teljesítés lehetetlensége vagy ésszerűtlensége esetén) ez nem érinti. A
vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. §-a szerinti elállási és felmondási jogát ez szintén nem érinti.
5. Amennyiben a szállítás kölcsönzött tárolóeszközökben történik, azokat a szállítmány kézhezvételtől
számított 90 napon belül teljesen kiürített állapotban, fuvardíjmentesen kell visszaküldeni. A kölcsönzött
csomagolás elvesztése és károsodása a vevőt terheli, ha azért ő felelős. A kölcsönzött csomagolást nem szabad
más célra vagy más termékek tárolására felhasználni. Ezek kizárólag a szállítandó áruk szállítására szolgálnak. A
címkéket/feliratokat nem szabad eltávolítani.
6. Az eldobható csomagolást nem vesszük vissza, ehelyett a vevő részére megjelölünk egy olyan harmadik
felet, aki a csomagolás újrahasznosításáról a csomagolási rendelet előírásainak megfelelően gondoskodik.
6. § Fizetés
1. A vételár és a kiegészítő szolgáltatási díjak megfizetése a kézbesítéskor azonnal esedékes, kivéve, ha a felek
írásban ettől eltérő feltételekben állapodnak meg. Amennyiben részleges teljesítés(ek)re vagyunk jogosultak,
akkor ezek egységes szállítási szerződés keretében, részszámlák útján is érvényesíthetők és esedékessé
tehetők.
2. Az elfogadott fizetési határidők az áru rendelkezésre bocsátásának vagy az áru kiszállításának időpontjától
érvényesek, függetlenül attól, hogy a vevő a számlát mikor kapja kézhez.
3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori alapkamatlábat 8%-kal meghaladó késedelmi kamat fizetendő.
Esetleges további károk érvényesítését ez nem érinti.
4. Váltók átadása nem minősül készpénzfizetésnek, és az teljesítés címén kizárólag előzetes beleegyezésünkkel
megengedett. A leszámítolással és a váltókkal kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.
5. A vevő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha követelését jogerősen megállapították, vagy
az nem vitatott.
6. Készpénzfizetési engedményt alapvetően nem nyújtunk. Ha kivételes esetekben más szabály alkalmazandó,
akkor a készpénzkedvezmény-levonások csak akkor engedélyezettek, ha a teljes üzleti kapcsolat
vonatkozásában fizetési hátralék nem áll fenn.
7. Az esedékes számlák megfizetésének elmulasztása vagy egyéb olyan körülmények, amelyek a szerződés
megkötését követően a vevő pénzügyi helyzetének jelentős romlására engednek következtetni (pl.
fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem), feljogosítanak bennünket a vevővel fennálló jelenlegi
üzleti kapcsolatból eredő összes követelésünk azonnali esedékessé tételére. Ezenkívül a jogszabályok szerint
jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést, és - adott esetben határidő kitűzése mellett - a szerződéstől
elállni (BGB 321. §).
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7. § Tulajdonjog fenntartása
1. Az eladott áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az adásvételi szerződésből, valamint a folyamatban lévő üzleti
kapcsolatból származó összes jelenlegi és jövőbeli követelésünk teljes összege megfizetésre nem kerül (biztosított
követelések). A tulajdonjog fenntartása akkor is fennáll, ha egyes követeléseinket az aktuális számlára rávezetik, és az
egyenleget kiegyenlítik és elismerik. A fizetés teljesítése ellenére a vételárra vonatkozó követelések mindaddig fennállnak,
amíg egy általunk e tekintetben vállalt, váltóra vonatkozó felelősség - például csekk-váltó eljárás keretében - fennáll.
2. A tulajdonjog fenntartása alatt álló áruk a biztosított követelések teljes megfizetése előtt nem adhatók harmadik felek
részére zálogba, és azok biztosítékként sem nyújthatók. A vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, ha és
amennyiben harmadik fél részéről a tulajdonunkat képező árukhoz hozzáférés történik.
3. A vevő a feldolgozást vagy keverést számunkra elvégzi anélkül, hogy ez ránk bármilyen kötelezettséget róna. Más olyan
árucikkekkel történő feldolgozás vagy összekeverés esetén, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, a vevő követeléseink
biztosítása érdekében már ekkor átruházza ránk az új cikk közös tulajdonjogát figyelembe véve a fenntartott áruk értékét a
többi feldolgozott termékhez viszonyítva, azzal a feltétellel, hogy a vevő az új árucikket számunkra fenntartja.
4. A vevőnek jogában áll a termékek felett a szokásos üzleti tevékenység során rendelkezni, mindaddig, amíg a velünk
fennálló üzleti kapcsolatból fakadó kötelezettségeit időben teljesíti.
5. Az olyan áruk eladásából származó követeléseket, amelyekre tulajdonjogot formálunk, a vevő biztosítékként már most
átruház ránk, mégpedig az eladott árukban fennálló tulajdoni részünk mértékéig. Ha a vevő díj ellenében a kiszállított árut
egy harmadik fél fő termékével összekapcsolja vagy összekeveri, akkor a harmadik féllel szemben fennálló ellentételezési
igényét a kiszállított áru számlázott értékének összege erejéig már most ránk átruházza. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
6. Kérésünkre a vevőnek minden szükséges információt meg kell adnia részünkre a tulajdonunkban lévő árukészletről és a
ránk átruházott követelésekről, valamint tájékoztatnia kell ügyfeleit az átruházásról.
7. A vevő köteles a fenntartott árut gondosan megőrizni, és saját költségén veszteségekkel és sérülésekkel szemben
biztosítani. A biztosítási szerződésekből származó követeléseit ezáltal előre átruházza ránk. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
8. Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, akkor a vevő kérésére saját
választásunk szerint ilyen mértékben biztosítékokat bocsátunk rendelkezésre.
9. A vevőnek a mi tulajdonjogunk fenntartásához kötött termékek feletti rendelkezésére és a ránk átruházott követelések
behajtására vonatkozó joga azonnali hatállyal lejár, amint a fizetést megszünteti és/vagy árukészleteinek értéke visszaesik.
Ha ezek a feltételek bekövetkeznek, akkor jogosultak vagyunk - a vevő visszatartási jogának kizárása mellett - további
határidő kitűzése vagy az elállás gyakorlása nélkül a mi tulajdonunkat képező összes áru azonnali, ideiglenes kiadását
követelni.
10. Ha a tulajdonjog fenntartása annak az országnak a törvényei szerint, amelyben a szállított áruk találhatóak, nem
érvényes, a vevőnek kérésünkre ezzel egyenértékű biztosítékot kell szereznie. Ha ezt a kérést nem teljesíti, jogunkban áll az
összes nyitott számla azonnali kifizetését követelni, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől.
8. § A vevő szavatossági igényei
1. A vevő a kézhezvételt követően azonnal köteles az árut esetleges hibák szempontjából megvizsgálni.
2. A feltárt hibákat azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül írásban be kell jelenteni. A rejtett
hibákat azonnal, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 14 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell
megtenni, és pontosan meg kell határozni a hiba jellegét és mértékét. Ha a vevő az előírások szerinti vizsgálatot és/vagy a
hiba bejelentését elmulasztja, a be nem jelentett hibáért felelősséget nem vállalunk.
3. A szabályoknak megfelelően közölt és indokolt reklamáció esetén jogosultak vagyunk az utólagos teljesítést - saját
belátásunk szerint - a hiba kijavítása vagy csere útján elvégezni. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy az utólagos teljesítés
választott módját a jogszabályi feltételekkel összhangban megtagadjuk.
4. Hiba fennállása esetén a vizsgálat és az utólagos teljesítés kapcsán felmerült, szükséges költségeket (különösen a
szállítási, utazási költségeket, munkadíjakat és anyagköltségeket) mi viseljük, kivéve, ha ezek a költségek azon körülmény
miatt megnövekednek, hogy a vásárolt terméket a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították. Ha azonban a vevőnek a
hiba kijavítására irányuló igénye indokolatlannak bizonyul, az ebből eredő költségeket jogosultak vagyunk a vevővel
kifizettetni.
5. Ha az utólagos teljesítés kétszer meghiúsul, vagy ha a vevő által az utólagos teljesítéshez meghatározott ésszerű
határidő sikertelenül telt el, a vevő a vételi szerződéstől elállhat vagy kérheti a vételár csökkentését. Jelentéktelen hiba
esetén azonban elállási jog nem érvényesíthető.
6. Vállalkozót érintő visszkereset esetén (BGB 478. §-a) jogosultak vagyunk a vevő visszkereseti jogait az áruk újbóli
szállításával és a költségek megtérítésével kapcsolatos igények kivételével megtagadni, feltéve, hogy egyenértékű
kompenzációt fizetünk a vevő részére jogainak kizárása fejében. A vevő kártérítési igényei kizártak, ellentételezés
elismerése nélkül.
7. A vevő kártérítésre vagy hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó igényei csak a 9. § szerint állnak fenn, egyéb
esetben kizártak.
9. § Egyéb felelősség
1. Kártérítést - a jogi indoktól függetlenül - szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállalunk. Egyszerű gondatlanság
esetén csak a következőkért vállalunk felelősséget:
a) élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért,
b) valamely alapvető szerződéses kötelezettség megsértéséből eredő károkért (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a
szerződés megfelelő teljesítésének alapfeltétele, és amelynek betartására a szerződéses partner rendszeresen számít és
számíthat); ebben az esetben azonban a felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károk megtérítésére
korlátozódik.
2. Az 1. bekezdésből fakadó felelősségkorlátozások nem érvényesek, ha valamely hibát rosszindulatúan elhallgattunk, vagy
garanciát vállaltunk az áru jellegére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a vevőnek a termékfelelősségről szóló törvény
szerinti követeléseire.
3. Olyan kötelezettségszegés miatt, amely nem hiba kapcsán merül fel, a vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy
szüntetheti azt meg, ha a kötelezettségszegésért mi tartozunk felelősséggel.
10. § Elévülés
1. A BGB 438. § (1) bekezdésének 3. pontjától eltérően az anyagi és jogi hibákból eredő követelések általános elévülési
határideje az árunak a vevő általi átvételétől számított egy év.
2. Ha azonban az áru esetében olyan dologról van szó, amelyet szokásos használatának megfelelően egy épített
szerkezethez használtak fel, és arra nézve az hiányosságokat okozott (építőanyag), akkor az elévülési határidő a törvényben
előírtaknak megfelelően a leszállítástól számított 5 év (BGB 438. § (1) bekezdés 2. pont).
3. Az adásvételről szóló jogszabályok szerinti fenti elévülési határidők a vevő részéről az áruk hibája alapján fennálló,
szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényekre is vonatkoznak, kivéve, ha a szokásos törvényben előírt elévülés
alkalmazása (BGB 195. §-a, 199. §-a) az egyes esetekben rövidebb elévülési időt eredményezne. A termékfelelősségről
szóló törvényben foglalt elévülési határidők változatlanul érvényben maradnak. Egyéb esetben kizárólag a törvényben
előírt elévülési határidők érvényesek a vevő 9. §-ban meghatározott kártérítési igényeit illetően.
11. § A teljesítés helye, joghatóság és egyéb rendelkezések
1. Az üzleti kapcsolatból vagy az egyedi szerződésből származó összes kötelezettség teljesítésének helye a mi mindenkori
feladóközpontunk, a fizetés szempontjából pedig a teljesítés helye társaságunk székhelye.
2. A szerződéses jogviszonyból eredően közvetlenül vagy közvetetten felmerülő valamennyi jogvita tekintetében illetékes
joghatóság - saját belátásunk szerint - a székhelyünk szerinti joghatóság vagy a vevő általános joghatósága. Ez vonatkozik a
dokumentumokra, váltókra vagy csekkekre vonatkozóan felmerülő jogvitákra is.
3. Az ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan kizárólag Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai
alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11én kelt egyezményének (CISG - „ENSZ adásvételi jog”) alkalmazhatósága kizárt.
4. A vevő adatait tároljuk és feldolgozzuk, amennyiben ez a szerződéses kapcsolatok megfelelő bonyolítása érdekében
szükséges.
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